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Pregătiri pentru campania
agricolă de primăvară

S*M*T*-urile din regiunea Brașov 
au terminat reparațiile

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Mecanizatorii din cele 9 S.M.T.-uri 
alë regiunii Brașov au terminat zi
lele trecute reparația întregului 
parc de tractoare, a plugurilor, gra
pelor, cultivatoarelor și altor utila
je necesare muncilor agricole. Me
canicii din atelierele de la S.M.T. 
Făgăraș și Sibiu, ajutați de șefii de 
brigăzi și de tractoriști, au reușit să 
se situeze în fruntea întrecerii ce se 
desfășoară pentru reparații la timp 
și de bună calitate.

deplinit planul de reparații încă la 
data de 25 ianuarie. Bune rezulta
te au obținut și mecanizatorii de la 
S.M.T. Sighișoara, Proștea Mare și 
Hărman.

In prezent, 7 colective formate din 
ingineri, mecanici, maiștri din ca
drul S.M.T.-urilor fac o suprarevi- 
zie mașinilor și utilajelor reparate, 
incit în campania de primăvară 
tractoriștii să-și poată desfășura 
munca în cele mai bune condiții.
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In gospodăriile 
de stat

Ș'-"

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii ). —; 
Mecanizatorii de la S.M.T. Buda, ra
ionul Ploiești, au terminat de curînd 
reparațiile la tractoare și mașinile 
agricole care vor fi folosite în cam
pania de primăvară. Cele 71 trac
toare, 83 pluguri, 77 semănători de 
păioase și de porumb, cultivatoa
re, grape sînt pregătite pentru a 
ieși pe cîmp. La obținerea acestui 
succes au contribuit buna organi
zare a lucrului pe echipe și sub- 
ansamble, asigurarea din timp cu 
piese de schimb.

Pînă acrim au mal terminat repa-

[—■C x—V—s—vj
f TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- \ 
j^teii“). — La gospodăriile de stat j 
( din regiune, lucrările de repara- J 
j- re a tractoarelor, a semănători- j 
I lor și altor mașini agricole nece- ) 
(■ sare pentru campania agricolă ] 
f de primăvară sînt pe sfîrșite. J 
( Organizîndu-se munca pe echipe j 
I și ansamble, asigurîndu-se condi- J 
( ții de muncă bune în ateliere și j 
i piese de schimb suficiente, în- J 
f tr-un număr de 7 gospodării de ] 
( stat s-au terminat complet repa- ) 
ț rațiile. Printre unitățile fruntașe ] 
ț în ce privește calitatea muncii se j 
f găsesc gospodăriile de stat din j 
[ Seuca, Band, Reghin.

Printre primele colective care și-au luat noi angajamente în lumina 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire Ia criteriile principale ale între
cerii socialiste se află și colectivul uzinelor „23 August" din Capitală. 
Metalurgiștii acestor uzine desfășoară acum întrecerea pentru a rea
liza și depăși angajamentele luate. La construcții mecanice, brigada 
condusă de Marin Dorobanțu se afirmă ca una din cele mai bune 
brigăzi din întreprindere. în fotografie : (de la stînga la dreapta) Ni- 
colaie Chilianu, Ion Belu, Ion Bratu, Marin Dorobanțu, Constantin Lulea, 
Petre Gheorghe. (Foto : M. Cioc)

Trenuri cu
0«

Transportarea cu aceleași loco
motive a unor trenuri cu încărcă
tură mai mare decît cea prevăzută 
dă bune rezultate în multe depouri 
din țară. Muncitorii din depourile 
Direcției regionale C.F.R. Craiova, 
de exemplu, au reușit ca prin mai

Se împlinesc 29 de ani de la stalații 
eroicele iupte ale ceferiștilor și 1 
pătroliștilor din februarie 1933. Ziua 
de 16 februarie 1933 — cînd la Gri
vița mii de ceferiști,. însuflețiți și de 1960. în 1961 s-au acordat mun- 
conduși la luptă de Partidul Comu- citorilor feroviari pentru merite 
nist din Romînia, au înfruntat deosebite în muncă premii în va- 
gloanțele și baionetele guvernului loare de 235,6 milioane lei. O ex- 
burghezo-moșieresc — se înscrie în 
istoria luptelor muncitorești din țara 
noastră ca o pagină glorioasă de 
înalt patriotism și eroism proletar. 
Ridicarea la luptă hotărîtă a mun
citorilor ceferiști și petroliști împo
triva „curbelor de sacrificiu“, a mi
zeriei și înrăutățirii condițiilor de 
trai ale clasei muncitoare, împotri
va înfeudării tot mai mari a țării 
puterilor imperialiste, a frînat o- 
fensiva capitalistă împotriva condi
țiilor de muncă și de viață ale oame
nilor- muncii, a dat o lovitură pu
ternică politicii de fascizare a țării, 
a contribuit la creșterea conștiinței 
politice și la îmbogățirea experien
ței de luptă a proletariatului, a 
sporit și mai mult influența par
tidului în rîndurile largi ale po
porului. Luptele muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933, fiind prima 
mare ripostă a proletariatului îm
potriva fascismului pe plan inter
național după instaurarea hitleris- 
mului în Germania, a făcut să 
crească prestigiul internațional al 
clasei noastre muncitoare. „Prin 
înaltul lor nivel de organizare, prin 
amploarea și spiritul lor revoluțio
nar — a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la adunarea festivă 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a înființării partidului — aceste 
lupte au marcat un moment de co
titură în dezvoltarea partidului și a 
întregii mișcări muncitorești".

Aniversarea acestor mari bătălii 
de clasă a devenit o tradiție scumpă 
clasei noastre muncitoare, întregu
lui nostru popor. Cauza pentru care 
s-au jertfit eroii luptelor din 1933 
a învins în țara noastră. Alături de 
ceilalți oameni ai muncii, eliberați 
pentru totdeauna de exploata- 

. rea capitalistă, harnicii ceferiști și 
petroliști desfășoară o activitate 

/rodnică pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în țara noa- 

t stră. .
Cît de izbitor se deosebesc astăzi 

condițiile de viață și muncă ale 
muncitorilor feroviari și din indus
tria petrolieră față de traiul de 
crîncenă mizerie la care-i osîndise 
regimul burghezo-moșieresc ! Odată 
cu succesele obținute de poporul 
muncitor în dezvoltarea economiei 
și culturii — succese care au dus la 
îmbunătățirea continuă a traiului 
celor ce muncesc — a crescut per
manent și nivelul de viață al cefe
riștilor și petroliștilor.

I în depouri, ateliere, stații de cale 
ferată, în schelele noastre petro
liere, în rafinării etc. au fost create 
an de an condiții tot mai bune de 
muncă. S-au introdus utilaje și in-

L moderne care ușurează 
munca și o fac mai spornică. în 
anul trecut salariul mediu al cefe
riștilor a crescut cu 5,6 la sută față

buna utilizare a capacității materia
lului rulant să transporte anul a- 
cesta, în plus, fără cheltuieli supli
mentare, peste 35.000 de tone de 
mărfuri. Totodată, ei au economisit 
o cantitate de combustibil cu care 
zilnic s-au putut remorca 10 trenuri 
de marfă cu încărcătură normală pe 
distanța Craiova-București.

Aproape 400 de trenuri cu tonaje 
sporite au transportat în acest an și 
mecanicii și fochiștii din cele 7 de
pouri ale regionalei C.F.R. Iași. De 
asemenea ceferiștii din regiunea 
Ploiești au mărit tonajul trenurilor 
remorcate cu 2 la sută, reducînd 
totodată timpul de staționare a gar
niturilor pentru încărcare-descărcare 
cu aproape 5 la sută față de preve
deri. (Agerpres)

pentru fabrica-

măsuri, rafină- 
au primit anul

Cursuri pentru brigadierii 
din G. A, $♦ și G. A, G

La „Casa Agronomului“ din 
Scheia, regiunea Suceava, au început 
cursurile cu brigadierii din gospo
dăriile de stat și colective din re
giune în probleme de îmbunătățiri 
funciare. în lecțiile expuse s-a pus 
un accent deosebit pe agrotehnica 
culturilor irigate, condiție esențială 
pentru mărirea producției la hectar. 
Lecțiile sînt predate de ingineri și 
cadre de specialitate. Cursanților 
le-au fost prezentate și filme cu 
privire la lucrările de irigații.

Ing. TEODOR NIȚU 
coresp. voluntar

Lucratorii de 
Ia S.M.T. Orți- 
șoara, regiu
nea Banat, au 
terminat 
into 
men 
de 
la tractoarele 
și mașinile a- 
gricole, care 
vor fi folosite 
în campania 
de primăvară. 
Ei lucrează a- 
cum Ia repa
rarea seceră- 
torilor, combi
nelor și a ba
tozelor.

în fotografie: 
șeful de echi
pă Spitzlender 
Francise și 
Ioan Ecedi fă- 
cînd o ultimă 
revizie la un 
motor de trac
tor.

(Foto :
M. Andreescu)

După cum s-a anun
țat în ziarele de ieri, și 
în regiunea Hunedoara 
s-a încheiat colectivi
zarea agriculturii. în 
prezent, pe meleagu
rile hunedorene, în 
colective, 
190.000 ha. teren, muncesc înfrățite 63.000 fami
lii de țărani. încheierea colectivizării demons
trează încrederea cu care masele largi ale ță
rănimii urmează politica partidului de construi
re a socialismului la sate.

Un mare rol în atragerea țărănimii pe calea 
agriculturii socialiste l-a avut exemplul gospo
dăriilor colective mai vechi care au constituit 
adevărate centre de atracție pentru țăranii în
tovărășiți și cu gospodării individuale. Gos
podării colective cum sînt cele din Cîlnic, Cls- 
tei. Miercurea, Pricaz, Girbova și altele au fost 
vizitate de un mare număr de țărani muncitori.

Aceste vizite i-au convins că gospodăria co
lectivă oferă posibilități mari pentru sporirea 
recoltelor prin folosirea rațională a pământului 
și -j mijloacelor mecanizate, prin aplicarea me- 
tôûeior agrotehnice înaintate. Cu toate că anul 
trecut condițiile climatice n-au fost favorabile, 
gospodăria colectivă din Pricaz a obținut în me
die la hectar 1866 kg. grîu, 2095 kg. porumb boa
be, 2250 kg. orz, 1860 kg. floarea-soarelui etc. 
La gospodărie au fost în vizită și întovărășiți 
din satul Romos, care pe un teren cu o ferti
litate asemănătoare au obținut numai 1395 kg. 
grîu și 1700 kg. porumb la ha. Această gospo
dărie a dezvoltat și alte ramuri de producție, în 
primul rînd creșterea animalelor. Intovărășiții ve. 
niți în vizită au văzut la gospodăria colectivă 
construcții gospo
dărești 
ieftine, 
nimale. 
ria are 
hectare 
bovine, 
19 vaci, 
ne, 27 
Anul trecut 
lo.;-rA‘ă ' rilei-mun- 
că a.„dgșășit 30 
de lei.

Avînd în vede
re că în regiune 
există mari supra
fețe de pășuni si 
finețe naturale, au 
fost luate o serie 
de măsuri pentru 
îmbunătățirea a- 
cestora. Numai a- 
nul trecut pe zeci 
de mii de hectare 
au fost aplicate 
lucrări de curăți
re, îngrășate, de
frișarea arborete- 
lui etc. care au 
dus la crește
rea producției de 
masă verde la ha. 
în raionul Hațeg, 
producția medie 
de masă verde la 
hectar a crescut 
de la 4200 kg. la 
ha. la peste 7800 
kg. pe o suprafa
ță de circa 55300

ha. Pe pășunile model de la Ciacu și Baleia s-au 
obținut cite 19-20 tone de masă verde la ha. 
și chiar mai mult. Aplicînd lucrările de îmbu
nătățire a pășunii indicate de specialiști, colec
tiviștii din Hărău au obținut pînă la 22.000 kg. 
masă verde la ha., iar cei din Vințu de Jos 
12.000 kg. Aceste exemple demonstrează cît de 
mari sînt posibilitățile existente în regiune pen-.

Hunedoara — o nouă regiune 
cu agricultura colectivizată

tru crearea unei puternice baze furajere de 
care depinde dezvoltarea creșterii animalelor.

încheierea colectivizării agriculturii în regiu
nea Hunedoara creează condiții deosebit de fa
vorabile pentru folosirea mai bună a pămîn- 
tului, în scopul creșterii producției agricole.

Membrii unor gospodării colective folosesc 
cu pricepere condițiile locale prielnice pentru 
cultura legumelor. G.A.C. Micești a obținut anul 
trecut numai din cultura legumelor 818.000 lei. 
Valoarea zilei-muncă a ajuns la 35 lei din care 
15 lei în numerar. Convingîndu-se de avanta
jele culturii legumelor colectiviștii au prevăzut 
în planul de producție pe acest an să măreas
că grădina de legume la 109 ha. și să obțină 
din acest sector circa 1.800.000 lei.

Folosind condițiile na
turale favorabile, gos
podăriile din raioanele 
Alba, Sebeș și altele 
dezvoltă pomicultura și 
viticultura. Gospodăriile 

colective din Bucerdea, Mihalț și altele au 
dezvoltat viticultura și pomicultura ca una din 
ramurile principale de producție. Numai gos
podăria colectivă din Mihalț a plantat 80 ha. 
livezi.

Dezvoltarea celor mai rentabile ramuri de 
producție a dus la creșterea veniturilor gospo
dăriilor colective și ale colectiviștilor. în ulti
mii ani, la Apoldu de Sus, bunăoară, s-au cons
truit 92 de case noi, s-au cumpărat 239 aparate 
de radio, 242 mașini de spălat rufe, 372 mașini 
de cusut, 316 aragaze etc.

Realizările gospodăriilor colective au fost larg 
popularizate de către organele și organizațiile 
de partid, care au folosit forme variate ale mun
cii politice de masă, cum sînt organizarea de vi
zite, seri de calcul, de întrebări și răspunsuri, dis
cuții de la om la om etc. în raioanele Hațeg, 
Sebeș, Alba Iulia și altele a fost mult intensi
ficată munca culturală. Numai anul trecut numă
rul spectatorilor care au vizionat diferite filme la 
cinematografele sătești a ajuns la aproape 
2.000.000. De o frumoasă apreciere s-a bucu
rat filmul „Puterea pîinii“ care prezintă aspec
te din viața unor gospodării colective ale regiu
nii. Filmul a rulat în peste 130 sate.

în prezent organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare își îndreaptă atenția spre în
tărirea economico-organizatorică a gospodării
lor colective. în acest scop

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii ). — In 
schelele petroliere din regiunea Ploiești 
și din celelalte regiuni ale țării s-au 
luat în ultimul timp o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității țițeiului ex
tras. In schelele Boldești și Tîrgoviște, de 
pildă, s-au verificat și pus la punct in
stalațiile de tratare chimică și cele de 
desalinare electrică a țițeiului. Țifeiurile 
murdare sînt colectate acum separat 
și decantate un timp mai lung pentru 
separarea impurităților. O deosebită a- 
lenție s-a acordat selecționării țițeiului 
pe calități și îndeosebi a celui din noile 
schele petroliere din care se obțin ule
iuri cu congelare foarte scăzută și a ți
țeiului de la Țicleni, bun 
rea parafinei.

Ca urmare a acestor 
riile din regiunea Ploiești
acesta numai țiței de bună calitate,

-----O»O-----
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In stagiunile de odihnă
In luna ianuarie, peste 3.600 de 

oameni ai muncii și-au petrecut 
concediul de odihnă în stațiunile 
balneo-climaterice Borsec, Sovata, 
Lacul Roșu și Tușnad din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. Iu a- 
cesf an, peste 85.000 de oameni al 
muncii, cu 15 la sută mai mult ca 
în anul treout, își vor petrece con
cediul de odihnă în pitoreștile sta
țiuni din regiune.

presie a înaltei prețuiri acordate de 
statul nostru muncii pline de răs
pundere a ceferiștilor sînt cele peste ’ 
5.000 medalii și ordine ale R.P. Ro- 
mîne înmînate în ultimii ani. Nume
roase apartamente noi au fost date 
în folosința ceferiștilor. Calea Gri- 
viței, vechiul cartier al ceferiștilor, 
a devenit azi de nerecunoscut, fiind 
îmbogățită cu zeci și zeci de blocuri 
noi. In fiecare an, mii de ceferiști 
și membri ai familiilor lor, precum 
și pensionari feroviari sînt trimiși 
la odihnă și tratamente în stațiuni 
balneo-climaterice.

Adînci transformări s-au petrecut 
și în viața petroliștilor. Valea Case
lor, Bîlteni, Țicleni, Onești, Lucă- 
cești, — sînt numai cîteva din 
noile localități petroliere apărute 
în ultimii ani pe harta patriei — 
adevărate orășele ale petroliștilor, 
cu case confortabile, cămine, clu
buri, săli de spectacole, magazine, 
terenuri de sport etc. Se construiesc, 
de asemenea, an de an noi blocuri 
de locuințe în așezările muncito
rești din schelele petroliere mai 
vechi. Copiii ceferiștilor din cartie
rul Grivița, ai rafinorilor din Onești 
sau ai sondorilor de la Țicleni nu 
cunosc decît din amintirile părinți
lor și din cărți condițiile mizere, 
neomenești, în care erau nevoiți să 
trăiască muncitorii și familiile lor 
pe vremea capitaliștilor.

Ceferiștii și petroliștii din țara 
noastră, răspunzînd grijii deosebite 
pe care le-o poartă partidul și gu
vernul, muncesc cu însuflețire, ală
turi de întregul popor, pentru avîn- 
tul continuu al economiei — baza 
creșterii în continuare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

In fața lucrătorilor din transpor
turile noastre pe calea ferată stau 
sarcini mari și de răspundere. Pen
tru a asigura creșterea capacităților 
de transport pe măsura cerințelor 
economiei naționale, planul de șase 
ani prevede reconstrucția bazei 
tehnice-materiale a transportului 
feroviar, creșterea substanțială a 
parcului de vagoane. Odată cu a- 
ceasta, utilizarea cît mai rațională și 
mai eficientă a mijloacelor de trans
port reprezintă o mare rezervă in
ternă de sporire a capacității trans
porturilor. în această privință au 
fost obținute în ultimul an succese 
deosebite. Unul dintre cei mai im
portanți indicatori, rulajul vagonu
lui de marfă — care reprezintă 
timpul între două încărcări — a a- 
juns în 1961 la 3,44 zile. Aceasta în-

bune și 
sute de a- 
Gospodă- 

la suta de 
cîte 51 

din care
114 ovi- 
porcine.

va-

Colectiviștii din Cîlnic, raionul Sebeș, au întocmit planuri amănunțite de dezvoltare a gospodăriei 
lor colective. In fotografie : un grup de colectiviști în fața panoului care înfățișează planul de dezvol
tare a sectorului zootehnic.

■

comitetul regional 
de partid și sfa
tul popular regio
nal elaborează 
un plan de per
spectivă care pre
vede printre alte
le măsuri pentru 
pregătirea cadre
lor de conducere, 
folosirea la maxi
mum a resurselor 
de care dispune 
regiunea pentru 
sporirea produc
ției culturilor a- 
gricole, dezvolta
rea oreșterii ani
malelor, extinde
rea plantațiilor de 
livezi și vii pe te
renurile în pantă 
etc.

Totodată gos
podăriile colecti
ve sînt sprijinite 
în organizarea 
muncii, în pregă
tirea campaniei 
agricole de pri
măvară pentru 
obținerea unor re
colte cît mai 
mari.

C. BORDEIANU 
I. VISKI

( Continuare în pag. II-a)

Utilaje moderne pentru întreprinderile 
de prelucrare a lemnului

în exploatările forestiere și 
industrializare a lemnului de la Tg. Jiu, Blaj, 
Gherla, Pipera și altele au intrat în producție o 
serie de utilaje noi, fabricate în țară. Printre a- 
cestea sînt : pendula de retezat bușteni cu acțiune 
hidraulică și mașina de tocat deșeuri, executate 
de întreprinderea „Metalurgica“ din Sibiu, mașina 
orizontală de găurit și scobit, mașina semiauto
mată de șlefuit mobilă, mașina semiautomată de 
frezat furnire decorative, circularul 
cum și mașina de frezat lemn, care

noile combinate de

universal, pre- 
au fost execu
tate de între
prinderea me
talurgică din 
Roman.

Orașul Oravița racordat 
la sistemul energetic 

național

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii“). — Au fost terminate lu
crările de construcție a rețelei 
electrice pentru racordarea la 
sistemul energetic național a 
orașului Oravița, din regiunea 
Banat. S-a creat astfel posibi
litatea extinderii rețelei electrice 
în raionul Oravița. în prezent, în 
acest raion 28 de comune și sate 
sînt electrificate.

Festivalul „I. L 
Caragiale"

în țară se des
fășoară în aces
te zile faza in
ter - întreprin
deri a 
valului 
tru de 
tori „I.L. Cara
giale". Nume
roasele formații 
care iau parte 
la această în
trecere prezintă 
spectacole la 
cluburile între
prinderilor, pe 
scenele caselor 
de cultură etc

Festi- 
de tea- 

ama-

«

?
>>

■> La Salina din Ocna Dej a fost 
X dată în exploatare o nouă mină 
>> de sare cu o capacitate de 150.000 
x de tone pe an. Zăcămîntul de sare 

este de bună calitate. Uzinele 
„Independența“-Sibiu, „Unio“- 
Satu Mare și alte întreprinderi 
constructoare de mașini din țară 
au înzestrat noua mină cu uti
laje și instalații moderne pentru 

> extragerea și prelucrarea sării.
5 (Agerpres)

D E
MILIOANE DE ȚĂRANI ITALIENI 

au manifestat în cursul zilei de 
joi pentru lichidarea proprietăți
lor moșierești și înfăptuirea unei 
largi reforme agrare. (Amănunte 
în pag. IV-a).

LA PARIS au avut loc ieri în 
numai un sfert de oră, șapte a-

tentate săvîrșite de fasciștii din 
O.A.S.

IN CANADA, numărul șomeri 
lor a crescut în luna ianuarie cu 
132.000, ajungînd la 545.000.

ZBORUL ORBITAL al cosmonau
tului american John Glenn a fost 
amînat pentru a 9-a oară.
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o susținută activi-
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un conced de muzică romî-

L. REBREANU : Opere alese — 
vol. V. Teatru. Publicistică. 
(Colecția „Scriitori romîni“). 
700 pag. — 15,10 lei. (Ed. pen
tru literatură).

ION PAS : Carte despre oameni, 
locuri, întîmplări. 132 pag. — 
2,65 lei. (Ed. pentru literatură).

ION POPESCU-PUȚURI : Se naște 
întrebarea — roman. 308 pag.
— 6,75 lei. (Ed. pentru litera
tură). .

GEÏ.LU NAUM : Soarele calm — 
poeme. Coperta și ilustrațiile 
de Jules Perahim. 102 pag. — 
6,35 lei. (Ed. pentru literatură).

IOANA POSTELNICU i 
cenții — roman. 288 
lei. (Ed. tineretului).

MIKO ERVIN : Asalt în 
fulul — reportaj p. 
„Patria noastră“.
5,80 lei. (Ed. tineretului). <

DIMOS RENDIS : Zoll coboară ' 
din Ollmp — roman. Colecția j 
„Cutezătorii“. 312 pag. 
lei. (Ed. tineretului).

FLORIN MUGUR : Visele 
mîneață — poezii. 106 
4,70 lei. (Ed. pentru literatură).

GEORGE N1CULESCU-BASU : 
Cum am cîntat eu... 264 pag.
— 11 lei. (Ed. muzicală).

înfăptuirea planului tehnic al uzinei 
— în atenția întregului colectiv

> Sarcinile de producție ce revin în acest an co- 
’ lectivului uzinei noastre sînt mult sporite față de
> cele de anul trecut. Executăm în continuare unele
> mașini textile de tipul celor pe care le-am mai
> produs ; am început fabricarea în serie a războlu-
> lui automat de țesut0 bumbac șl realizăm prototi- 
>’ purile unor noi mașini. In îndeplinirea exemplară 
J a acestor sarcini un rol Important îl are planul
> tehnic al întreprinderii. Realizarea, punct cu punct,
> a măsurilor înscrise în planul tehnic creează con- 
Ï dlții din ce în ce mai bune pentru desfășurarea
> activității de producție. In această privință s-au
> obținut, pînă în prezent, unele rezultate bune.
J Inginerii și tehnicienii uzinei
> — pe baza planului tehnic —
> täte pentru reproiectarea 

unor tipuri de mașini textile
> pe care le fabricăm. Ei se
> străduiesc să asigure pu- 
J nerea în fabricație a unor
> mașini cu randament sporit
> și gabarite reduse. La con- 
J strucția lor ei
> locuiască pe 
’ riale scumpe 
J tice și alțl

caută să in
cit posibil metalul și alte rnerte- 
sau deficitare, cu mase plas- 

înlocuitori. In ultima vreme au 
și fost realizate cîteva tipuri de produse cu 
caracteristici constructive și funcționale îmbună
tățite. Printre aceste produse se numără șl războiul 
automat de țesut bumbac, produs care întrunește 
calitățile unei mașini textile moderne. Fără să aibă 
o greutate prea mare sctu să necesite un consum 
sporit de energie electrică, noul tip de război de 
țesut are, comparativ cu vechiul tip pe care-1 fa
bricam, un randament cu peste 30 la sută mai 
mare.

Sînt și alte exemple care dovedesc preocuparea 
colectivului nostru pentru ridicarea nivelului teh
nic al produselor pe care le executăm : mașina 
de filat bumbac a cărei greutate a fost redusă 
cu peste 200 kg., în urma reproiectării grinzilor și 
a mecanismului conducător de fir ; mașina de ră
sucit fir, la care s-a micșorat gabaritul de la 
1.000 mm. la 750 mm. etc S-au evidențiat în a- 
ceastă acțiune ing. C. Șaramet, maistrul Vasile 
Boblș și alții care au contribuit la reducerea greu
tății unor subansamble.

înlocuirea metalului cu mase plastice, precum 
și folosirea altor înlocuitori ne-au dat posibilitatea 
să realizăm anul trecut însemnate economii de 
metal, să reducem prețul de cost al unor piese și 
să asigurăm caracteristici superioare produselor. 
Prin înlocuirea metalului cu mase plastice la două 
repere (antibaloano și capace de lagăre) am eco
nomisit aproape 200.000 lei. în planul tehnic se pre
vede extinderea folosirii înlocuitorilor. Conform a- 
cestor prevederi vom mări numărul reperelor din 
mase plastice folosite la construcția mașinilor tex
tile cu încă 
perimentare, 
trițele.

Extinderea

îngreunată încă de faptul că, în unele cazuri, con
tractarea execuției pieselor se face destul de ane
voios. Uneori, delegații uzinei noastre se văd puși 
în situația de a căuta mult timp o întreprindere 
care să execute piesele solicitate de noi. Aceasta 
fie pentru că piesele respective sînt mal greu de 
executat și noi solicităm de obicei o serie mică de 
piese — de multe ori pentru experimentare — fie 
că termenul de livrare propus de noi este scurt. 
De aceea socotim necesară profilarea unei uni
tăți de producție sau secții care să execute, pen
tru experimentare, serii mici de diferite repere 
din bachelită, p.v.c. sau alte mase plastice.

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al mași
nilor textile și totodată sporirea productivității 

muncii impun perfecționarea

Uf
«E Œfflïtt-J

17' Din acestea 4 sînt în curs de ex- 
iar pentru celelalte executăm ma-

necontenită a procesului
tehnologic de fabricație,
modernizarea utilajelor. In 
această privință planul teh
nic al întreprinderii noastre 
cuprinde măsuri importante. 
Este prevăzută în spe

cial mărirea tonajului și a numărului de 
repere executate prin turnări de precizie și 
prin turnare sub presiune, extinderea metalizării 
pieselor prin pulverizare etc. Un accent deosebit 
se pune, în cadrul planului tehnic, pe introducerea 
tratamentului cu curenți de înaltă frecvență (C.I.F.). 
In prezent, pentru aplicarea acestei metode înain
tate de tratare a pieselor se instalează agregatul 
respectiv. Nu este însă rezolvată problema execu
tării dispozitivului de susținere și rotire a pieselor 
în timpul efectuării tratamentului. Aceasta pentru 
că serviciul nostru de proiectări și secția sculărie 
tărăgănează, de pe o zi pe alta, executarea acestui 
dispozitiv.

Rezultatele bune dobîndite pînă acum în ac
țiunea de ridicare a nivelului tehnic al produc
ției se datoresc întregului colectiv de muncă al 
uzinei noastre. O serie de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, prin priceperea de care au dat dovadă, 
prin străduința de a găsi cele mai bune soluții 
atît la proiectare cît și în execuție, au adus o 
contribuție prețioasă în acțiunea de perfecționare 
a procesului de producție. Așa sînt, spre exem
plu, lng. Vasile Rusu I, ing. Sziios Dezideriu, de- 
senatoarea Maria Florea, ing. Aurel Cozma și 
alții.

Ținînd seama de faptul că mai avem de înfăp
tuit încă multe măsuri prevăzute prin planul teh
nic al întreprinderii socotim că serviciul nostru 
tehnic are datoria de a face cunoscute din timp 
fiecărei 
nile ce 
tinuă a

secții, fiecărei echipe și muncitor, sarci- < 
le revin lună de lună, în ridicarea con- > 
nivelului tehnic al producției uzinei. <

GHEORGHE PETRESCU, inginer; S 
LIVIU MORARU, inginer; RADU NI- > 
COLAE, sculer ; VASILE CAIA, strun- < 
gar ; AUREL MINCU, economist — $ 
din postul de corespondenți voluntari > 
ai „Scînteii“ la uzinele „Unirea“ Cluj. <

o aniversare16 februarie - 
glorioasă

îmbunătățirea calității motorinei și 
a uleiurilor.

Ceferiștii și petroliștii — detașa
mente de nădejde ale clasei noastre 
muncitoare, purtători ai unei bogate 
tradiții revoluționare — se strădu
iesc să 
marilor 
pune în 
care el 
lumina 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, reflectă din plin 
hotărîrea ceferiștilor și petroliștilor 
din patria noastră de a dezvolta 
continuu succesele obținute pînă 
acum, de a dobîndi noi realizări în 
dezvoltarea și înflorirea economică 
a scumpei noastre patrii.

(Urmare din pag. La)

fie mereu la înălțimea 
sarcini pe care partidul le 
fața lor. Angajamentele pe 

și le iau în aceste zile, în 
Directivelor C.C. al P.M.R.

:

if

O lecție de practica circulației la școala tehnică C.F.H. București. (Foto : Agerpres)
-----------------■ ------------------------ - -------------

Căminul cultural în sprijinul gospodăriei colective
O ÎNTÎLNIRE PLINĂ

DE ÎNVĂȚĂMINTE

_ Exemplul
nului cultural din
Dragalina - Bîrlad 

........ ’ de a organiza în 
diferite activități 
legate de proble-

puțin 40 la sută 
față de 1959. Prin 
extinderea 
moderne,

metode- 
petroliștii

seamnă că anul trecut au fost trans
portate în plus peste 1 milion tone 
mărfuri cu același parc de vagoane. 
Consumul specific de combustibil al 
locomotivelor a fost micșorat cu 4 
la sută, obținîndu-se în felul aces
ta o economie la combustibil de 
peste 25 milioane lei.

Plină de avînt este și munca pe
troliștilor. Directivele Congresului al 
III-lea al partidului prevăd extin
derea în continuare a forajului cu 
turbina pînă la 70 la sută din tota
lul forajului și sporirea vitezelor de 
lucru cu cel 
în anul 1965 
aplicarea și 
lor tehnice
obțin rezultate bune în reduce
rea prețului de cost pe metrul 
forat și al tonei de țiței extrase. în 
acest an, conform sarcinilor prevă
zute în planul de stat, extracția de 
țiței va crește la 11 milioane 850 mii 
tone. Pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor ce le revin petroliștii sînt 
chemați să-și aducă din plin contri
buția la mărirea vitezelor de lucru 
în foraj prin reducerea timpului ne
productiv și extinderea metodelor 
avansate de săpare a sondelor, la 
reducerea pierderilor admisibile de 
țiței, gaze și alte produse petroliere, 
la îmbunătățirea factorului de recu
perare a țițeiului din zăcămintele 
vechi și noi. Eforturile muncitorilor 
și tehnicienilor din rafinării vor tre
bui să se îndrepte cu și mai multă 
hotărîre spre valorificarea superioa
ră a fiecărei tone de țiței, spre ri
dicarea cifrei octanice a benzinei,

In sera de legume a gospodă
riei colective din Vulcan, regiu
nea Brașov.

de dl- 
pag. —

Sesiune științifică țonală
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — în 

aula Institutului agronomic „Tudor Vla- 
dimirescu" din Craiova s-au deschis 
lucrările unei sesiuni științifice zonale. 
La sesiune participă reprezentanți din 
stațiunile experimentale agricole din 
regiunile Oltenia și Argeș, gospodării 
agricole de stat, gospodării agricole 
colective, stațiuni de mașini și trac
toare din regiunea Oltenia, Institutul 
de cercetări pentru mecanizarea agri
culturii din București șl Institutul agro
nomic din Craiova.

Participanții au audiat și purtat dis
cuții pe marginea primelor referate 
prezentate : „Complex de măsuri pen
tru sporirea producției de porumb în 
regiunea Oltenia“ „Agrotehnica cultu
rilor irigate la principalele plante 
agricole", „Măsuri tehnlco-organizato- 
rice pentru dezvoltarea culturii legu
melor timpurii în regiunea Oltenia“ și 
altele.

Lucrările sesiunii continuă.

fiecare seară 
culturale strins 
mele actuale ale satului este urmat 
și de alte cămine culturale din re
giune. Ele atrag seară de seară un 
mare număr de colectiviști și înto
vărășiți.

Intr-una din serile trecute colec
tiviștii și întovărășiții din Andrieșeni, 
raionul Iași, s-au întîlnit la cămi
nul cultural pentru a dezbate o pro
blemă principală în viața gospodă
riei colective : problema creșterii 
continue a fondului de bază. Pe 
această temă s-a organizat o con
sfătuire. In cadrul acestei consfătu
iri au fost date exemple de gospo
dării fruntașe, evidențiate la Con
sfătuirea pe țară a colectiviștilor, 
care au fonduri de bază mari rapor
tate la suta de hectare teren.

Și gospodăria colectivă din An
drieșeni a obținut anul trecut însem
nate succese în privința creșterii 
fondului de bază. Contabilul gospo
dăriei colective a demonstrat la 
tablă, cu cifre convingătoare, cum 
s-a dezvoltat fondul de bază al 
G.A.C. de-a lungul anilor și în spe
cial în anul 1961. Ca urmare și ve
niturile împărțite la zi-muncă au 
fost tot mai mari.

Cu prilejul consfătuirii s-au' fă
cut un ,șir de propuneri privind 
creșterea fondului de bază al gos
podăriei.
CARTEA —IZVOR DE CUNOȘTINȚE

«
—g-“'" Bibliotecile din

rai0nul Caran~ 
sebeș acordă o a- 

■■ -■‘■■r ■ tenție deosebită 
problemelor răspîndirii cărților agro
tehnice. Biblioteca raională a îndru-

In legătură cu predarea 
limbii romîne în

In „Scînteia" nr. 5405 a fost publicat articolul „Despre un ma
nual de gramatică’ de prof. univ. J. Byck, in care autorul își expri
ma unele păreri cu privire la conținutul capitolului de gramatică al 
manualului de „Limba romînă" pentru clasa a IV-a. In legătură cu 
problemele ridicate în articol, redacția a invitat cadrele didactice și 
pe cititori să-și spună părerea.

Publicăm mai jos două din scrisorile sosite la redacție.

întărirea laturii practice in studiul gramaticii
Studiul limbii romîne în școala de 

opt ani urmărește un important scop 
practic, acela de a deprinde pe elevi 
cu exprimarea corectă, orală și scri
să, a limbii. In lecțiile de citire, de 
literatură, noi, profesorii, îi ajutăm 
pe elevi să înțeleagă creația literară 
a poporului, a scriitorilor noștri cla
sici și contemporani, le atragem lua
rea aminte asupra frumuseții și bo
găției limbii noastre. Dar, cînd se 
trece la gramatică, de multe ori se 
întîmplă că unii învățători și pro
fesori o transformă într-un studiu 
abstract, nu le explică elevilor că 
însușirea noțiunilor și regulilor de 
gramatică îi ajută să vorbească și 
să scrie corect. Nu e de mirare că, textelor indicate pentru exerciții de 
în asemenea condiții, unii elevi nu 
se simt atrași de această disciplină, 
obțin rezultate nesatisfăcătoare în 
însușirea ei.

Insuficienta orientare a studiu
lui gramaticii spre latura practică 
este încurajată și de manualele de 
„Limba romînă“ pentru clasele V- 
VII. Se știe cît de importante sînt 
noțiunile de ortografie, ortoepie și 
de punctuație pentru elevi, mai ales 
în perioada cînd li se formează de
prinderile de scriere și vorbire co
rectă. Totuși, în manualele amintite 
se acordă un spațiu foarte restrîns 
acestor noțiuni. De cele mai 
ori, problemele de ortografie 
pie și punctuație apar sub forma 
unor „observații* tipărite cu 
tere mici, ceea ce dă impresia că 
e vorba de completări neimportan
te. Este adevărat că la sfîrșitul fie
cărui manual există cîteva pagini 
consacrate exclusiv ortografiei șl 
punctuației, dar ele nu asigură înar-

marea temeinică a elevilor cu nor
mele exprimării corecte. După pă
rerea mea, ar fi mai firească o re
partizare concentrică a regulilor de 
ortografie, ortoepie și punctuație la 
fiecare capitol și subcapitol din stu
diul limbii.

Experiența la catedră ne arată că, 
pentru a-i învăța pe elevi să se ex
prime corect, sînt necesare numeroa
se și variate exerciții. Și sub acest 
aspect, noi, profesorii, am fi dorit 
să avem un mai mare sprijin din 
partea manualelor de „Limba romî- 
nă“. Or, în manuale, numărul și va
rietatea exercițiilor sînt insuficien
te. De altfel, socotesc că alegerea

școli
pre acesta din urmă. Este limpede 
că pe un astfel de text cu greu se 
poate face o bună „recapitulare“ a 
părților de vorbire studiate în cla
să, o verificare riguroasă a modu
lui cum aceste cunoștințe sînt însu
șite și folosite de elevi în exprima
rea și scrierea curentă.

Aș vrea să mă refer și la obser
vațiile făcute în articolul său de 
prof. univ. J. Byck. Cred că auto
rul articolului a semnalat în mod 
just deficiențele manualului de 
„Limba romînă" pentru clasa a IV-a 
privind definirea pronumelor per
sonale, a persoanei a III-a a acestui 
pronume, definirea articolului hotă
rît și nehotărît. Unele dintre aceste 
observații sînt valabile și pentru 
manualele de „Limba romînă“ pen-

multe 
ortoe-

carac-

gramatică ar trebui să fie făcută cu 
mai multă exigență de către auto
rii manualelor. Uneori, textele nu 
corespund capacității de înțelegerea 
elevilor și cunoștințelor ce li s-au 
predat în lecții. Un exemplu din 
manualul pentru clasa a V-a. La pa
gina 222, pentru recapitularea păr
ților de vorbire, se dă un text care 
cuprinde : patru verbe la diateza re
flexivă, deși elevii n-au învățat 
pînă acolo decît diateza activă ; for
ma scurtă a pronumelui personal 
„m-” cu dublă valoare morfologică 
(de pronume personal „m-a cuprins 
o bucurie" și de pronume reflexiv 
„m-am așezat") — deși elevilor nu 
li s-a explicat pronumele reflexiv ; 
douȘ adjective posesive și nici un 
pronume posesiv — cu toate că e- 
levii nu-1 cunosc decît pe acesta din 
urmă : în sfîrșit, un adjectiv de
monstrativ și nici un pronume de
monstrativ, cu toate că elevilor li 
s-a vorbit pînă atunci numai des-

mat unitățile din comune șt sate 
să-și axeze activitatea pe răspîndi- 
rea cărților care popularizează ex
periența gospodăriilor colective frun
tașe.

în localitățile în care țăranii mun
citori au înființat recent gospodării 
colective se duce o muncă susținută 
pentru răspîndirea cunoștințelor a- 
grotehnice, pentru dezvoltarea spiri
tului colectivist în rîndurile oameni
lor. în comuna Glimboca, de pildă, 
bibliotecara Ana Bugariu, împre
ună cu colectivul voluntar al biblio
tecii și cu sprijinul cadrelor didac
tice, a organizat la sediul biblio
tecii în fiecare seară cîte un pro
gram cultural-educativ. Au fost 
popularizate realizările gospodăriilor 
colective din raionul Caransebeș, 
s-au organizat expoziții de cărți 
agricole pe teme cum sînt : „Ca.rtea 
agrotehnică ne ajută să obținem re
colte sporite la hectar" ; „Pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic" 
etc.

Și la biblioteca comunală din 
Obre ja s-au organizat diferite acți
uni. Aici au fost prezentate refera
tele „Foloasele muncii unite", „Do- 
brogea — prima regiune colectivi
zată”. în altă seară au fost dezbătu
te prevederile statutului model 
G.A.C. etc.

BRIGADĂ ARTISTICĂ

tural a prezentat un program artis
tic cu tema : „La noi în gospodă
rie“. In cadrul programului prezen
tat de brigadă au fost popularizate 
realizările gospodăriei, oamenii care 
prin munca lor harnică fac din a- 
ceastă gospodărie o unitate tot mai 
puternică. Colectiviștii și-au sporit 
numărul de animale, producțiile de 
cereale au crescut, munca este bine 
organizată pe brigăzi și echipe. Și 
de data aceasta au fost amintite în 
program numele multor fruntași ai 
gospodăriei — Ioan Bildea, Viorel 
Kereș, Ecaterina Szilagyi, Nicolae 
Petene și alții — care prin exemplul 
lor personal au antrenat colectiviș
tii în efectuarea la timp a diferite
lor lucrări agricole.

„Snccese ale muzicii 
romîneșts peste hotare**

După recenta retransmisie pe bandă 
de magnetofon a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George E- 
nescu", conduse de George Georgescu, 
care a avut loc la Paris în toamna tre
cută, posturile noastre de radio au 
programat o altă manifestare de acest 
fel. In ciclul „Succese ale muzicii ro- 
mînești peste hotare“, vineri 23 februa
rie, la orele 10,27. se va retransmite pe 
bandă 
nească interpretată de orchestra Filar
monică 
dirijată de Jean Paul Kreder. Concertul, 
care a avut loc nu de mult în sala 
Pleyel din Paris, a cuprins Preludiu 
simfonic de Ion Dumitrescu, Concertul 
pentru orchestră de Anafol Vieru, Con
certul pentru orchestră de coarde de 
Paul Constantinescu și Suita a ll-a de 
George Enescu.

ACTIVĂ

al

la__ A ab""''1— De curînd
II ÆA gospodăria colec- 

tivă din Almaș, 
..... ............... raionul Huedin, a 

avut loc adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegerea noului 
consiliu de conducere. Cu acest pri
lej, colectiviștii au analizat mun
ca și realizările care au contribuit 
la creșterea averii obștești a gospo
dăriei, precum și cifrele planului de 
producție propuse pentru anul 1962. 

La sfîrșitul adunării brigada ar
tistică de agitație a căminului cui-

tru clasele V—VII, după care pre
dau și eu. Personal însă, nu sînt de 
acord cu cîteva din celelalte păreri 
exprimate în articol.

Autorul articolului consideră că 
vocala „u", care precede articolul 
hotărît „I“, trebuie explicată elevilor 
ca pe un sunet care „exista de pe 
vremea cînd substantivele îl aveau 
pe „u" final“. Eu cred că această ex
plicație depășește puterea de înțele
gere a elevilor ; explicația dată în 
manual vocalei „u" ca o vocală de 
legătură care ușurează rostirea cu
vintelor este mai potrivită.

Mai departe. Autorul articolului 
arată că în manualul pentru clasa a 
IV-a expunerea privitoare la tim
pul viitor „are un defect", deoarece 
„se vorbește numai despre viitorul 
cu auxiliarul voi“. Cred că autorii 
manualului nu au greșit. Manualul 
se adresează elevilor care abia fac 
primii pași în studiul gramaticii. în 
clasele următoare, pe baza sistemu
lui predării concentrice, vor învăța 
și celelalte forme.

Prof. IULIU BUD
Școala de opt ani nr. 3 Satu Mare

Mai multe exerciții aplicative
Activitatea la catedră mi-a de

monstrat cît de necesare sînt exer
cițiile continue și organizate pe 
text, cu alte cuvinte o analiză gra
maticală curentă, o aplicare prac
tică a noțiunilor teoretice predate 
elevilor. Copiii învață mult mai ușor 
și mai temeinic gramatica cu aju
torul acestor exerciții aplicative.

Dar manualele de „Limba romî- 
nă“ nu cuprind totdeauna exemple
le cele mai clare, mai convingătoa
re și mai potrivite la unul sau altul 
din capitolele gramaticii. Firește, 
este necesar ca această deficiență să 
fie înlăturată. Mi se pare însă că 
profesorii nu trebuie să pretindă 
totul numai de la autorii manualu
lui. Pregătind lecția de gramatică, 
profesorul poate să caute și să alea
gă unele texte potrivite pentru con
solidarea cunoștințelor pe care le 
prezintă elevilor, unele teme pe care 
să le recomande pentru a fi lucrate 
de elev acasă și totodată, cu ex
periența sa pedagogică, să suplineas
că unele lipsuri ale manualului Din 
cîte am putut să constat, însă, unii 
profesori de limba romînă nu dau 
atenția cuvenită analizei gramatica
le. Această lipsă de interes este, în

parte, o 
cultatea 
program analize de gramatică pe 
texte abia în ultimul an de învă- 
țămînt, 
tică se 
și cum 
devină 
pentru
Cred că din acest punct de vedere 
planurile de învățămînt la institu
tele pedagogice de trei ani și la fa
cultățile de filologie ar trebui 
bunătățite.

De multe ori, cînd pregătesc 
nurile lecțiilor de gramatică pe 
urmează să le predau elevilor, îmi 
amintesc cu recunoștință 
sorul meu de gramatică 
tutui pedagogic și de la 
de filologie, care s-a

urmare a faptului că în fa
de filologie studenții au în

în rest, noțiunile de grama- 
predau mai mult teoretic, ca 
toți studenții s-ar pregăti să 
lingviști, nu cadre didactice 
școala de cultură generală.

îm-

pla
care

de profe- 
din instl- 
facultatea 
îngrijit să 

studiem gramatica cît mai concret, 
să facem cît mai multe analize pe 
texte. Numai așa se poate asigura 
însușirea temeinică a noțiunilor de 
limbă, înțelegerea lor și nu memo
rarea mecanică.

Prof. GH. CONSTANTINESCU 
Școala de opt ani nr. 31 București

Cadre calificate pentru industria morăritului
Încă din toamna anului trecut s-a 

organizat școlarizarea a aproape 200 
de ucenici morari. Aceștia frecven
tează cursurile serale și de zi ale 
școlilor de doi ani înființate la Alba 
Iulia, Pitești, Craiova, București, 
Constanța, Brăila, Ploiești, Iași și 
Timișoara. La București se pregătesc

48 de maiștri și laboranțl care vor 
intra în producție în vara anului cu
rent.

Concomitent cu aceste școli de 
doi ani, s-au organizat cursuri de 
trei luni fără scoaterea din produc
ție — cursuri frecventate de 500 de 
muncitori morari.

o £o

BALET AL 
FIGARO —

OPERETA :

TEATRUL DE OPERA ȘI 
R.P. ROMÎNE : NUNTA LUI 
(orele 19.30).

TEATPUL DE STAT DE 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. OARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : OAMENII ÎN
VING — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
TARTUFFE - (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA' BU- 
LANDRA“ (Sala Schitu Măgureanu nr. 
1) : MENAJERIA DE STICLA - (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 70) : CRED IN TINE - (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
- (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (orele 
20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE - (orele 20). (Sala

pentru copil) : BAIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : VECINI DE APARTAMENT
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT ; UL
TIMUL TREN — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 10).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20) (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE HAZLIU — (orele 20). (Sala 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI — 
(orele 19,30).

CIRCUL DE STAT : BERLINER CIR
CUS - (orele 20).

Din muzica popoarelor :>o,ielice—orele 
8,30—1 ® Fragmente din opera „Fata cu 
garoafe" de Gh. Dumitrescu—orele 9,25—
I o „Sub steagul gloriosului partid“ 
(montaj de cîntece șl versuri)—orele 10,35 
— I • Muzică de estradă — orele 12,45 —
II e Concert simfonic — orele 11,03 — 
I « Program Interpretat de orchestre 
de mandoline — orele 14,03 — II e Lu
crări inspirate din trecutul de luptă 
al clasei noastre
14,30 
15,10 
liste 
Iară 
tă <

1 — II • Muzică de 
I — I oActualitatea 
! — Ol ele 15,35 - II 

romînească — orele 
corul uzinelor

muncitoare — orele 
cameră — orele 
în țările socia
li Muzică popu- 
15,45 — I o Cîn-

orele Iti 4j - 1 o Ciuta surorile KossaA
— orele 16.30 — II o Muzică populară 
romînească Interpretată de Maria Pău- 
nescu, Vlad Dlonislc și Iile Cazacu
— orele 17,00 — II « Muzică simfo
nică — orele 18,05 — II » Reportaj în
chinat lui „16 Februarie“ — orele 18,30
— Io Teatru la microfon : „Zile de 
februarie" de Liviu Bratoloveanu — 
orele 19,30 — II • Concert ghicitoare
— orele 20,30 — I « Versuri despre 
„Grivița Roșie“ — orele 21,15 — I • 
Muzică din opere — orele 21,50 — II 
o înregistrări primite din partea Radio
difuziunii din R. D. Germană — 
22,30 — I • Melodii de estradă —

„Grivița Roșie

Documentarele NIKITA SERGHEEVICI 
HRUȘCIOV șl DIN NOU SPRE STELE : 
Maxim Gorki (10; 12,40; 15,20; 18; 20,40). 
INSULA — cinemascop ; Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19;. 21), Drumul Serii (16; 18;
20) . CETATEA'- HURRAMZANIN : Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
LURETTE : Patria (10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30; 21,30), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILO
METRI : Magheru (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15), București (9,30; " " 
13,15; 17; 19; 21), V. Alecsandri 
12,30; 14,30; 16.30: 18,30; 20,30), Gh. 
(9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30; 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
22.30) . FII FERICITĂ, ANI ! ; 
(rulează în continuare 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (10,30; 
16; 18; 20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19;
21) , B. Delavrancea (16; 18; 20). CINCI
ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tineretului (16; 
18,15; 20,30). MUZICANTUL ORB ; Cen
tral (9.45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), V. 
Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBA : Victoria (10; 11,45; 13; 15.15; 
17: 18 45: 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Floreasca (19). N Bălccscu (15; 17; 19: 
21), Olga Banele (15; 17; 
patru de rc 
(9,30: 11.25.
PROGRAM 
rulează în __
pînă la orele 13 la cinematograful 13 
Septembrie PORTO FRANCO : 13 Sep
tembrie (14.30; 16.30; 18.30; 20,30). 16 Fe
bruarie (16; 18. 20). 8 Mal (15: 17; 19; 21). 
ALEKSANDR
18 15. 20115).
ambele serii : 
10 rulează în 
20,20).

11,15; 
(10,30;
Doja 

21,30). 
20,30;

Lumina 
de la orele 10

..................... 19. 20.45). CEI
PE MOANA • Timpuri Noi 

-...............- 21).
CO I'll 

de la orele 10

13,20; 15; 17,10: 19.05;
SPECIAL PENTRU 
continuare

NEVSKI • Cultural (16; 
PRIMELE ÎNCERCĂRI - 
Alex. Popov (de la orele 
continuare plnä la orele

PROFESORUL MAMLOCK : 8

orele 
orele

SahlaMartie (11; 15; 17; 19; 21), Alex.
(10; 12; 14, 16,30; 18,30; 20,30). CAIDUL: 
Grivița (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). IVAN CEL GROAZNIC — ambele 
serii ; C-tin David (16; 19,30). NOAPTEA 
SPRE 13 ; Unirea (14,30; 16,30; 18,10; 20,3'oj, 
Arta (16; 18,15; 20,30), 30 Decerrttrjre-țlS; 
17; 19; 21). SECERIȘUL VERDE : Flacăra 
(15; 17; 19; 21). CIRCUL FĂRĂ CUPOLA : 
Munca (16; 18,15; 20,39). CĂLĂTORIE
PESTE TREI MARI — cinemascop am
bele serii : Popular (15; 17,30; 20). PRE
TUTINDENI TRĂIESC OAMENI : Donca 
Simo (16; 18; 20). ROSEMARIE : M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). CASTELUL DIN 
BASME : Luceafărul (15; 16,45; 18,30;
20,15) POVESTE DESPRE O FATA ru
lează la cinematograful G. Bacovia 
(15.30; 17,45; 20). CER SENIN : Aurel
Vlaicu (15,30; 18; 20,30).

va fi n 
<1 vremea L- •

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 februarie ■ Vremea va continua să 
se răcească ușor la începutul Intervalu
lui. Cerul mai tntîi variabil apoi mai 
mult acoperit. Precipitații locale vor 
cădea mai ales Ia sfîrșitul Intervalului. 
Vînt potrivit, temporar pînă la tare, din 
sectorul nordic. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 șl minus 12 grade, iar maximele 
Intre minus 4 șl plus 6 grade.
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Semnarea acordului privind schimburile de mărfuri 
și plăți pe anul 1962 intre R. P. taină și R. P. D. Coreeană
în urma tratativelor care au avut 

loc la București, într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
la 15 februarie s-a semnat Acordul 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1962 între R. P. Ro- 
mînă și R.P.D. Coreeană.

Acordul prevede o creștere însem
nată a volumului schimburilor de 
mărfuri în comparație cu anul 1961.

R. P. Romînă va livra proiecte și 
utilaje pentru laminorul de țevi, 
care se construiește în R.P.D. Co
reeană, piese de schimb pentru trac
toare, cocs de petrol și alte mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra aliaje 
din metale dure, diferite oțeluri spe-

•O® O--------------

Din activitatea obștească ă femeilor
La comitetul orășenesc al femeilor 

București a ..avut loc zilele acestea 
o ședință în cadrul căreia s-a ana
lizat felul cum este folosit activul 
obștesc de femei. Cu acest prilej, 
comitetul de femei din raionul 
T. Vladimirescu a relevat aportul 
adus de activul obștesc de femei în 
acțiunile cu caracter gospodăresc, 
cultural, sanitar. Comisia de femei 
din circumscripția nr. 82, de pildă, 
a atras în activitatea sa un activ de 
60 de gospodine care participă re
gulat la cercurile de citit, la munca 
patriotică în cartier, la manifestă
rile în cadrul „Orei femeii", în 
comitetele de sprijin de pe lingă 
unitățile sanitare.

In colectivul cultural, comitetul 
raional este ajutat de un număr de 
50 de femei : muncitoare, profesoare, 
educatoare, medici, judecătoare. Con
ferințele „Educația copilului în fa
milie", „Căsătoria și familia" și al-

După 12 runde* Turneul interzonal de șah
Toți șahiștii sovietici participant 

la turneul interzonal de la Stock
holm au obținut victorii în runda a 
12-a. Marele maestru Gheller l-a 
învins pe Benkö, într-o variantă a 
„Apărării Karo-Kann", Korcinoi a 
cîștigat la Teschner, Petrosian la 
Aaron șl Stein la Portisch. Sub sem
nul unei lupte dîrze s-a disputat 
partida dintre marii maeștri Filip 
și Uhlmann. Jucînd energic la atac, 
Uhlmann l-a obligat pe partenerul 
său să cedeze la mutarea 34-a. 
Barcza a pierdut cu albele la Cuel
lar. Singura remiză s-a înregistrat 
în partida Olafsson-Bilek. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

Fără joc, s-a dat remiză partida

Azi în Capitală

Întreceri de volei 
și hochei pe gheață

în cadrul competiției de volei 
„Cupa 16 Februarie", ăzi vor avea 
loc în sala Giulești două pasionan
te meciuri între cunoscutele formații 
masculine Rapid, Progresul, Dina
mo și Steaua. Faptul că toate aces
te echipe se pregătesc în vederea 
unor importante și apropiate con
fruntări internaționale dă ur plus 
de interes competiției. Azi de la 
ora 17 rapidiștii vor întîlni echipa 
Steaua, iar apoi Progresul va juca 
tn compania dinamoviștilor.

Pe patinoarul „23 August" începe 
as;ă-seară (ora 19) turneul final al 
campionatului republican de hochei 
pentru echipele de juniori. Finaliste 
sin' formațiile I.T.B., Avîniui Miercu
rea Ciuc și Metalul Rădăuți. Meciu
rile se vor disputa astfel : vineri 
Avîntul—Metalul; sîmbătă Metalul 
—I.T.B.; duminică I.T.B.—Avîntul. 

ciale, electrozi de grafit, diverse 
bunuri de consum și alte mărfuri.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Ana Toma, adjunct al 
ministrului Comerțului, iar din 
partea coreeană de Ghe în The, 
locțiitor al ministrului Comerțului 
Exterior.

Au fost de față funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului, 
precum și membrii delegațiilor co
reeană și romînă.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

tele, organizate cu sprijinul acestui 
activ obștesc, s-au bucurat de inte
resul și aprecierea gospodinelor. De 
asemenea cele 256 cercuri de citit 
din raion sînt conduse de lectore din 
activul obștesc care au pregătire și 
experiență în această muncă.

-----------o «O----------

INFORMAȚII
• La Casa prieteniei romîno-sovie- 

tice A.R.L.U.S. din Capitală a avut 
loc joi după-amiază simpozionul cu 
tema „Știința și comunismul". Au 
luat cuvîntul acad. I.S. Gheorghiu, vi
cepreședinte al Academiei R.P. Ro
mine, acad. Eugen Bădărău, directo
rul Institutului de fizică, acad. E. Ma- 
covschi, directorul Institutului de bio
chimie al Academiei R.P. Romîne, și 
prof. univ. T. Bugnariu, membru co
respondent al Academiei R.P. Romîne, 
decanul facultății de filozofie a Uni-

întreruptă dintre Gligorici și Fischer, 
în timp ce Schweber a anunțat că 
cedează partida întreruptă cu Fis
cher.

După 12 runde și înaintea dispu
tării partidelor întrerupte, în clasa
ment conduce Uhlmann (R. D. Ger
mană) cu 8J/i puncte, urmat de 
Fischer (S.U.A.) — 8 puncte (1), Pe
trosian (U.R.S.S.) 7/z puncte, Filip
(R. S. Cehoslovacă), Korcinoi 
(U.R.S.S.) 7, puncte etc.

ÎN C î T E VA
ATLETISM. Sîmbătă și duminică, 

în sala Floreasca II va avea loc un 
concurs republican de atletism pe te
ren acoperit. Vor participa unii dintre 
cei mai valoroși atleți. Printre parti
cipant] se numără Ion Sorin, S. Cio
chină, N. Ivanov, Ana Roth, Ioana 
Petrescu și Ana Beșuan,

*
NATAȚIE. Bazinul acoperit de la 

Floreasca va găzdui sîmbătă și dumi
nică concursul de natație dotat cu 
„Cupa Steaua” în programul con
cursului sînt cuprinse probele de 100, 
200 m. liber, delfin, bras și spate, să
rituri de la trambulină și ștafete.

Sîmbătă concursul începe la ora 19, 
iar duminică la ora 10 dimineața.

★
HOCHEI PE GHEAȚA. Federația 

de hochei pe gheață a U.R.S.S. a in
format telegrafic Comitetul de orga
nizare a campionatelor mondiale de 
la Colorado Springs și pe președintele 
L.I.H.G., Robert Lebel, în legătură cu 
participarea echipei Uniunii Sovietice 
la competiție.

în telegramă se spune : „Federația 
de hochei din U.R.S.S. vede ca unică 
posibilitate de desfășurare a campio
natelor mondiale acceptarea tuturor 
echipelor înscrise, inclusiv cea a 
R.D. Germane, care s-a conformat 
regulamentului, trimițînd cerere de 
înscriere la competiție”. Rugăm ca 
Federația de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. să fie înștiințată de urgență 
asupra hotărîrii definitive, privind 
problema participării sportivilor din 
R. D. Germană la campionatele mon
diale din S.U.A. După primirea răs
punsului. federația de hochei sovie
tică va informa neîntîrzlat Comitetul 
de organizare despre posibilitatea pic-

Expunere despre a 20-a 
aniversare a Partidului 
Muncitoresc Polonez

Joi, 15 februarie, ambasadorul Re
publicii Populare Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowicz, a făcut o 
expunere despre a 20-a aniversare 
a Partidului Muncitoresc Polonez, 
în fața elevilor școlii de partid de 
un an de pe lîngă Comitetul orășe
nesc de partid București. După ex
punere au fost prezentate două filme 
documentare din istoria mișcării 
muncitorești poloneze.

Cu prilejul vizitei 
în fara noastră a delegației 

ungare
Membrii delegației conduse de 

Molnâr Jănos, adjunct al ministru
lui Culturii din R.P. Ungară, care 
se află în țară au fost primiți joi 
dimineața de tov. Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului învățămîntului 
și Culturii.

în aceeași zi, la Casa universita
rilor, Ministerul învățămîntului și 
Culturii a oferit o masă în cinstea 
membrilor delegației ungare la care 
a luat parte și ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Béla Némety.

(Agerpres)

versității „C.I. Parhon', Expunerile 
au fost urmărite cu viu interes de 
un numeros public.

® Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii, avînd la pupitru pe artistul 
poporului George Georgescu, a pre
zentat joi seara un festival „Pdotr 
Ilici Ceaikovski".

Programul a cuprins două din capo
doperele marelui compozitor rus : 
Concertul în Re major pentru vioară 
și orchestră — solist Varujan Cozi- 
ghian — și Simfonia a Vl-a „Patetica".

Duminică, la rugbi
Duminică va continua în Capita

lă, pe stadionul I.T.B. (din șos. Ol
tenița), competiția rugbistică dotată 
cu „Cupa 6 Martie". Cele patru 
partide se vor desfășura după ur
mătorul program : ora 9 Flacăra 
Roșie—Știința Petroșeni; ora 10,30 
Steaua—Grivița Roșie; ora 12 Me
talul—Progresul; ora 13,30 I.T.B.— 
Dinamo. Un interes deosebit prezin
tă meciul dintre primele două cla
sate în campionatul trecut, Steaua 
și Grivița Roșie, în rîndul cărora 
evoluează numeroși rugbiști inter
naționali.

RÎNDURÏ
cării la Colorado Springs a echipei 
U.R.S.S.

e La Budapesta a început un turneu 
internațional de hochei pe gheață la 
care participă echipele orașelor Ber
lin, Sofia, Ostrava Vitkovice (R. S. 
Cehoslovacă) și Budapesta (cu două 
formații). în primul meci, Budapesta 
I a dispus cu 4—1 (3—0; 1—1; 0—0) de 
Budapesta II. echipa Cehoslovacă Os
trava a întrecut cu 25—1 (5—0; 12—0; 
8—1) selecționata orașului Sofia.

★
BOX. Selecționata de box a R. P. 

Polone a întîlnit la München o selec
ționată a R. F. Germane. Pugiliștii 
polonezi au arătat o superioritate evi
dentă, terminînd învingători cu scorul 
de 1G—4. Cei mai buni boxeri polonezi 
au fost Knut, Gutman și Bending,

★
FOTBAL. în meci retur contînd 

pentru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, echi
pa Glasgow Rangers a întrecut ou 
2—0 (1—0) pe Standard Liège. Pentru 
semifinalele competiției s-a calificat 
însă echipa Standard Liège, oare cîș- 
tigase primul joc cu 4—1.

9 Echipa poloneză de fotbal Ruch 
Chorzow, aflată în turneu în Turcia, 
a întîinit formația Beșiktas din Istam
bul. Meciul s-a terminat la egalitate : 
0—0. Fotbaliștii polonezi vor întîlni 
in continuare formațiile Fenerbahce 
și Galatasaray.

■Ar
CICLISM. Campionatul de ciclo- 

cros al R. P. Polone, desfășurat la 
Lodz, a fost cîștigat de tînărul aler
gător Stanislav Wawrzko, care a 
parcurs 26 km. în 58’18”. Pe locul doi 
s-a clasat Surminski, la 25”, iar pe 
looul trei Soibiorek, la 27”.

(Agerprea)
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TELEGRAME EXTERNE
La Moscova și Pekin

Manifestări închinate aniversării 
Tratatului de prietenie sovieto-chinez
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS : Cu prilejul celei de-a 12-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență mu
tuală dintre R. P. Chineză și 
U.R.S.S., Cijan De-țiun, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Chineze la Moscova, a or
ganizat o seară a prieteniei.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Cijan De-țiun a relevat că tratatul 
chino-sovietic are un rol de impor
tanță excepțională în întărirea prie
teniei frățești și a coeziunii celor 
două popoare.

In cuvîntul său de răspuns, An
drei Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., subliniind că 
tratatul are o însemnătate remarca
bilă în dezvoltarea colaborării mul
tilaterale între U.R.S.S. și R. P. Chi
neză, a spus că poporul chinez are

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS :

Consiliul Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. cheamă pe cei 63.000.000 
de muncitori și funcționari sovietici 
reuniți în sindicate, să voteze la 
alegerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. care vor avea loc la 18 mar
tie pentru candidații blocului co
muniștilor și al celor fără de partid.

în chemarea C.C.S. din U.R.S.S., 
se subliniază că alegerile se vor des
fășura în condițiile unui puternic 
avînt al întregului popor, cînd oa
menii sovietici au început să trans
pună în viață mărețul program de 
construire a comunismului.

®

Una din racilele grave 
ale $♦ U. A.

o

Deficit record

axat 
Ken- 
care, 

știe, el a recunoscut

Indiferență criminală

Rîul
se

Kustanai-u- 
oameni

galop cău- 
care natura 
pe aceste

pe un bu- 
alunecînd pe 

se îndreaptă 
cu numele lo-

nică întreprindere a muncii comunis
te. Aici toate procesele de produefie 
sînt în întregime automatizate.

încă de la începutul septenalului, 
minerii de la mina „Gigant“, deve
nită între timp „Gigant-Glubokaia", 
s-au făcut cunoscufi prin chemarea la 

. întrecere adresată tuturor minerilor 
sovietici pentru o înaltă productivitate 
a muncii. Dacă pe atunci fiecare mi- 
ner dădea zece tone de minereu pe

ale septenalului

Ișim se mută...
în nordul Kazahstanului 
pustii stepele atît de dragi 

poet kazah

schimb, la sfîrșiful septenalului, ca re
zultat al aplicării tehnicii înalte, 
minerii de la „Gigant - Glubo- 
kaia" vor da patriei cîte 25 tone mi
nereu de fier pe schimb. Inițiativa se 
lărgește cuprrnzînd tot mai multe 
mine din R.S.F.S.R., Ucraina, Kazah- 
stan etc. Asta înseamnă milioane de 
tone de minereu de lier în plus. 
Dacă le veți aduna la un loc ve|i 
obfine produefia unei noi mine așa 
cum este cea de la „Gigant-Glubo
kaia".

U>'s \. «

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
„Aproape 3.000.000 de americani nu 
pot citi etichetele de pe sticluțele de 
medicamente sau au nevoie de ajutor 
pentru a descifra un anunț din ziare, 
sau nu pot citi carnetele de elevi ale 
copiilor lor" — se spune într-o statis
tică prezentată Subcomitetului Came
rei Reprezentanților pentru problemele 
educației de către Wilburn J. Cohen, 
ministru adjunct al Sănătății, învăjămîn- 
tului șl Asigurărilor Sociale din S.U.A. 
După cum anunță agenția U.P.I., la 
ședința subcomitetului a luat cuvîntul 
și Arthur Goldberg, ministrul Muncii al 
S.U.A., care a fost obligat să recu
noască că „peste 8.000.000 de bărbați 
șl femei ce depășesc vîrsta de 25 ani 
nu au mai mult de 5 clase elementare, 
fiind, după cum a spus și președintele 
Kennedy, practic analfabeți.

Discuțiile din subcomitet s-au 
în jurul mesajului președintelui 
nedy cu privire la învăfămînt, în 
după cum se
unele din racilele grave care caracteri
zează situația existentă în acest dome
niu în S.U.A.

LONDRA 15 (Agerpres). — TASS : 
Potrivit datelor Ministerului Co

merțului, deficitul balanței comer
ciale a Angliei a sporit din nou 
brusc atingînd în luna ianuarie ci
fra impresionantă de 78.600.900 de 
lire sterline. Astfel, decalajul dintre 
import și export a depășit în luna 
ianuarie aproape de trei ori nivelul 
din luna decembrie anul trecut.

în cercurile locale de afaceri se 
relevă cu îngrijorare că acesta este 
cel mai mare deficit al balanței co
merciale din ultimele opt luni. 

Zilele trecute Ia Combinatul metalurgic din Novo-Tula a intrat 
în funcțiune un nou furnal. înălțimea lui este egală cu a unei case 
cu 25-30 etaje. Furnalul gigant va consuma zilnic circa 10 garnituri 
de tren încărcate cu cocs, minereu și die materiale. în ce privește 
nivelul de mecanizare și autcmalizare, furnalul nu are egal în lume. 
Mașini automate dirijează instalațiile de încărcare, cowperele și 
mecanismele de turnare a îontei.

Noua construcție a fost ridicată în numai 13 luni. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au felicitat pe 
constructorii furnalului pentru succesele obținute.

în poporul sovietic un prieten cre
dincios și un aliat de nădejde.

Seara s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și cordialitate fră
țească.

•Ar
PEKIN 15 (Agerpres). — TASS : 

La ambasada U.R.S.S. din R. P. Chi
neză a avut loc o seară a prieteniei 
consacrată celei de-a 12-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. Chineză.

La această seară, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Chineză, S. V. Cervonenko și 
Cen I, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al pre
mierului Consiliului de Stat și mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, au rostit cuvîntări.

o «o---------

Consiliul Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S. relevă în mod deose
bit uriașa muncă care s-a desfășu
rat în U.R.S.S. în vederea ridicării 
nivelului de trai al populației. în 
cei patru ani, care au trecut de la 
ultimele alegeri, volumul venitului 
național pe întreaga țară a sporit 
cu 38 la sută, au crescut veniturile 
reale ale oamenilor muncii, toți 
muncitorii și funcționarii au trecut 
la ziua de lucru de 6—7 ore, se îm
bunătățesc continuu condițiile de 
muncă în producție.

în chemare se arată că oamenii 
muncii îndeplinesc cu succes pla
nul septenal. în mișcarea pentru 
muncă comunistă 
zent aproximativ 
meni.

participă în pre-
20.000.000 de oa-

Aspect de la 
o puternică de
monstrație a gre
viștilor de la Șan
tierul naval An- 
soido, din Livor
no (Italia) împo
triva intenției pa
tronilor de a 
chide șantierul.

Noutăți
„Gigant-Glubokaia"
7 milioane tone minereu de fier 

pe an — aceasta este capacitatea 
de produefie a noii mine de fier in
trate în funefiune în regiunea Dne
propetrovsk.

Prin proporțiile sale, mina „Gigant- 
Glubokaia", vorbește de la sine des
pre marea amploare a obiectivelor 
industriale prevăzute în planul septe
nal. Pentru ilustrare trebuie să adău
găm că numai această mină produce 
mai mult decît dădeau în 1913 toate 
minele de fier ale Rusiei țariste șl 
depășește produefia de minereu de 
fier a iugoslaviei. Spaniei, Norvegiei 
și Italiei luate la un loc.

„Gigant-Glubokaia" este o puter-

In Grecia și Cipru

Populația l-a primit cu entuziasm 
pe Iuri Gagarin

ATENA 15 (Agerpres). — TASS : 
La 14 februarie, pe bordul unui 
avion special „IL-18“, primul cos
monaut din lume, maiorul Iuri Ga
garin, a plecat de la Atena în Cipru.

La întâlnirile cu pilotul cosmonaut 
au participat sute de mii de atenieni 
și locuitori ai altor orașe și sate din 
Grecia, sosiți special la Atena.

In dimineața zilei de 14 februarie 
a avut loc o conferință de presă a 
lui Gagarin care a suscitat un deo
sebit interes. In sală au fost prezenți 
cîteva sute de reprezentanți ai pre
sei din Grecia și de peste hotare.

Vizita lui Gagarin a constituit 
tema principală a ziarelor grecești. 
Materiale despre Gagarin au ocupat 
primele pagini ale ziarelor. Influen
tul ziar burghez „Eleftheria" scrie 
că primirea făcută lui Gagarin de 
către poporul grec „a fost trium
fală... impresionantă ca proporție și 
entuziasm. Pretutindeni cosmonau
tul sovietic era însoțit de entuzias
mul poporului".

Populația capitalei Ciprului, Ni
cosia, a făcut o primire entuziastă 
oaspetelui mult așteptat — primul 
cosmonaut Iuri Gagarin. In cinstea

Lupte greviste în lumea capitalului
BUENOS AIRES 15 

(Agerpres). — Oamenii 
muncii din Argentina au 
obținut o primă victorie 
în lupta lor împotriva 
planului guvernului de a 
concedia 300.000 de sa
lariat! al statului. Gu
vernul a fost nevoit să 
suspende pe o perioadă 
de 60 de zile punerea în 
aplicare a așa-numitului 
„plan guvernamental ad
ministrativ de raționali-

•o® o

accepte for- 
comitet spe-

zare” și să 
marea unui 
cial, cu participarea sin
dicatelor, oare să ia în 
discuție aceat plan 
vernamental.

*
BONN 15 (Agerpres). 

— în legătură cu creș
terea prețurilor, în Ger
mania occidentală se lăr
gește mișcarea oameni
lor muncii pentru majo
rarea salariilor. După

gu-

Din carnetul 
corespondentului 

„Scînteii" la Moscova

Cîndva 
întindeau 
cunoscutului poet kazah Djambul 
Djabaev. Pe vremea lui Djambul, ste
pa se găsea sub stăpînirea stihiilor 
naturii. Doar hergheliile de cai ale 
kazahilor le străbăfeau în 
tind cu febrilitate apa pe 
o drămuia cu zgîrcenie 
meleaguri.

în utimii ani, în stepele 
lui au sosit zeci de mii de 
venifi din toate coifurile Uniunii So
vietice. Au apărut, unul după altul, 
zeci de colhozuri, sovhozuri și așe
zări bogate. Aidoma unui șirag de 
perle, ele se întind azi de-a lungul 
stepei Kustanai și milioane de hectare 
de pămînt au început să rodească. 
Un singur neajuns se tăcea simfit — 
apa.

Proiectanfii de la Institutul unional 
„Ghiprovodhez“ au propus o solufie 
îndrăzneață, Și anume : rîul Ișim să 
fie mutat în raioanele secetoase ale 
stepei Kustanai.

în prezent, Ișim se pregătește 

lui a avut loc un mare miting care 
s-a transformat într-o demonstrație 
de simpatie și prietenie față de po
porul sovietic.

Zborul Iui Glenn a lost 
amînat pentru a noua oară
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Pentru a noua oară Statele Unita 
au amînat zborul în Cosmos al lui 
John Glenn. Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic a anun
țat la 15 februarie că, din cauza 
condițiilor meteorologice nefavora
bile din zona centrală și estică a 
Atlanticului, lansarea lui John Glenn 
a fost amînată pentru cel puțin încă 
24 de ore. Agenția Associated 
Press anunță ca nu există nici o 
garanție că la 16 februarie se va 
face o nouă încercare de lansare.

★

FRANCE PRESSE relatează de la 
Cape Canaveral : „Zeci de mii de tu
riști au petrecut noaptea precedentă 
pe plajă, în ciuda unei brize din cele 
mai reci, pînă cînd tranzistorii lor i-au 
informat despre amînare... Un mare 
număr dintre ei s-au jurat că nu 
vor mai fi prinși pe acolo..." 

metalurgiști, sindicatul 
vest-german al lucrăto
rilor de la întreprinde
rile și instituțiile comu
nale, precum și Sindi- 
catuf lucrătorilor de Ia 
poștă și Sindicatul fero
viarilor — ouprinzînd în 
rîndurile lor 900.000 de 
muncitori și 800.000 de 
funcționari — au anunțat 
că pînă la 31 martie vor 
denunța contractele tari
fare. Ei cer majorarea 
salariilor cu 9—12 la sută.

BONN 15 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al Sindicatelor mineri
lor vest-germani a anun|at că în 
minele din R.F.G. își găsesc anual 
moartea 500 de mineri de pe urma 
accidentelor de muncă. Aceasta, 
fără a mai socoti pe cei care și-au 
pierdut viaja în catastrofe, ca, de 
pildă, cea de la Voelklingen, unde 
au pierit 311 mineri.

în ultimii 11 ani, în minele din 
R.F. Germană au avut loc șase mari 
catastrofe, în fiecare din acestea gă- 
sindu-și moartea peste 100 de mi
neri. Aceste tragedii ale minerilor 
demonstrează cu prisosință indife
rența patronilor față de asigurarea 
securității în mine.

să-și schimbe albia... Pe cursul său 
mijlociu se înalță un baraj înalt cit 
un bloc cu nouă etaje. Aici va lua 
naștere așa-zisa „mare a pămînturilor 
desfelenite“. Pornind de la malul a- 
cestei mări, conducte speciale vor 
transporta apele rîului Ișim, cale de 
aproape trei mii de kilometri, spre 
regiunile Kazahstanului de nord. Va 
fi o conductă fără egal în lume. De-a 
lungul ei se vor construi patruzeci de 
rezervoare imense de beton înzes
trate cu pompe și castele de apă.

Ișim va ii în curind oaspetele cu
ceritorilor pămînturilor înfelenife, adu- 
cîndu-le în dar 80.000 metri cubi de 
apă pe zi. Deocamdată, Ișim s-a oprit 
pentru un scurt timp în raionul Oc- 
tiabrski unde va aproviziona cu apă 
zece sovhozuri.

Automatica în serviciul << 
poștei «

La Minsk, volumul corespondentei z< 
crește vertiginos de la an la an. Nu- << 
mai ziarele și revistele, pe care le V 
expediază lucrătorii poștei, ating în $ 
fiecare zi greutatea corespunzătoare << 
a cinci vagoane de cofetărie. Zilnic y 
sosesc și se expediază mai mult de 2< 
20 de tone de scrisori și Colete poș- (< 
tale, se recepționează și se transmit y 
sute de telegrame. Z<

Cum să se facă față acestui mare << 
volum de corespondentă î lată o » 
problemă care a frămîntat îndelung Zz 
colectivul poștei din Minsk, 1n aju- << 
forul lui au venit mașinile. >S

Una din aceste mașini se numește « 
U.P.S.M.-5. La construirea ei s-au fo- 
losit ultimele cuceriri ale științei și z> 
tehnicii sovietice. Mașina e dirijată de « 
amplificatori cu lămpi electronice și SS 
fofoelemenfi. Scrisorile alunecă pe o ?z 
bandă fără slirșit. O instala/ie spe- << 
dala absoarbe fiecare scrisoare în >$ 
parte și o trece, prin ferestruica de zz 
control, sub ochii operatorului-sorta- << 
tor. Acesta citește adresa de pe plic. 
O simplă, apăsare 
ton și scrisoarea, 
banda transportoare, 
cu precizie spre cutia 
calității de pe adresă. Totul durează 
cîteva secunde. Mașina e înzestrată 
cu o instalafie care permite sortarea 
scrisorilor pentru 70 de direefii. In 
decursul unui schimb, ea poate sorta 
mai mult de o sută de mii de scrisori.

A. MUNTEANU
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ta« tuturor popoarelor

Lucrările Comitetului Politic al O. N. U.ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

ESS

O.N.U. trebuie să ia atitudine fermă

cer pași hotărîți spre dezarmare

n<a exastă argumente" ani puterile occidentale au scăpat 
ocazia de a realiza un acord — sub
liniază ziarul.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS : Ziarul „PRAVDA“ publică sub 
semnătura lui Viktor Maevski articolul intitulat „Cînd nu există argumente“, 
în legătură cu respingerea propunerii lui N. S. Hrușciov de către S.U.A. 
și Anglia.

Autorul scrie că refuzul categoric de a participa la lucrările Comi
tetului celor 18 la nivel înalt reprezintă o acțiune iresponsabilă care nu 
poate să nu neliniștească popoarele. Desigur, cercurile guvernante din 
țările occidentale își dau suficient de bine seama de aceasta, lată de ce 
ele încearcă să-și atenueze atitudinea negativă față de propunerea so
vietică prin fot felul de rezerve care nu fac decît să confirme că Occi
dentul nu are nici un fel de argumente serioase șl că nu-i sincer.

Această poziție nu reflectă decît un singur lucru și anume refuzul 
conștient de a găsi o rezolvare problemei dezarmării. Această poziție 
contravine intereselor vitale ale tuturor țărilor și adoplînd-o, cercurile 
guvernante clin S.U.A., Anglia și Franța își asumă întreaga răspundere 
pentru eventualele consecințe ale acțiunilor lor.

„Cu cît mal grabnic — cu atît

Demonstrație 
a studenților la Tokio

TOKIO 15 (Agerpres). — Sfudenfii 
indonezieni care învajă la Tokio au 
organizai joi o demonstrare de pro
test împotriva refuzului guvernului ja
ponez de a interzice transportul prin 
Tokio al unor trupe olandeze în Irianul 
de vest. Studenții au aruncat cu pietre 
ți sticle în clădirea ambasadei olandeze 
ți au încercat să coboare steagul 
olandez de pe clădire.

față de uneltirile S.U.A. împotriva Cubei

mai bine" o

„Dezarmarea interesează
întreaga lume"

LONDRA 15 (Agerpres). — TASS 
Opinia publică progresistă din An
glia a salutat ca o inițiativă impor
tantă în domeniul rezolvării pro
blemei dezarmării propunerea lui 
N. S. Hrușciov ca lucrările Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare să înceapă cu participarea 
șefilor de guverne.

într-un interviu acordat cores
pondentului agenției TASS, depu
tatul laburist Sydney Silverman a 
declarat : „După părerea mea, a- 
ceasta este o propunere excelentă. 
Prezența șefilor de guverne, avînd 
împuternicirea de a lua hotărîri, nu 
ar putea decît să dea un impuls 
lucrărilor comitetului“.

„Daily Herald“ a publicat la 15 
februarie răspunsurile unui grup 
de tineri englezi la întrebarea : 
„Trebuie oare Anglia să accepte 
propunerea lui Hrușciov cu privire 
la conferința la nivel înalt a celor 
18 țări ?“ Cinci din fiecare șapte ti
neri chestionați au dat răspunsuri 
pozitive. „Aceasta ar însemna înce
putul încetării războiului rece", 
„Dezarmarea interesează întreaga 
lume și nu numat'cele patru pu-

teri“ — iată cîteva din răspunsu
rile cele mai frecvente ale tinerilor 
englezi.

Ziarul „Guardian“ își exprimă re
gretul în legătură cu poziția nega
tivă adoptată de conducătorii pu
terilor occidentale în legătură cu 
mesajul lui N. S. Hrușciov. Există 
motive să se creadă că în ultimii

Judecaji pentru că se opun 
înarmării nucleare

LONDRA 15 (Agerpres). 
tribunalul „Old Bailey" din Londra 
se desfășoară rușinosul proces in
tentat unor membri ai „comitetului 
celor 100" pentru că au participat 
la demonstrația de protest împotri
va înarmării nucleare, care a avut 
loc la 9 decembrie 1961 la baza 
militară americană de la Weafher- 
sfield. Acestora li s-a adus acuzația 
absurdă că au „încălcat legea păs
trării secretului de sfat", fiind astfel 
amenințați cu închisoare pînă la 14 
ani.

(Agerpres). — TASS, 
dispune de o singură 

— dezarmarea“, declară 
publicist norvegian S.

OSLO 15 
„Omenirea 
posibilitate 
cunoscutul 
Blindheim, în ziarul burghez „Dag
bladet“, 
actuală, 
războiul 
necesar 
forțelor 
ale liniei care desparte Estul și 
Vestul. Cu cît mai grabnic vom 
începe, cu atît mai bine. Aceasta 
este o politică practică. Ea este 
întru totul posibilă ; este suficient 
să manifestăm dorința de a o pro
mova. Gheața se poate sparge.

„A sosit timpul — scrie Blind- 
heim — să renunțăm de a mai gîn- 
di la dezarmare ca la un ideal aflat 
la o depărtare infinită. Dezarmarea 
trebuie privită ca o problemă po- 

io

Autorul scrie că în epoca 
cînd există arma nucleară, 
este de neconceput. Este 
să se înceapă reducerea 

armate de ambele părți

litică pe care sîntem datori să 
rezolvăm cu orice preț“.

U, K. Kekkonen reales 
președinte al Finlandei
HELSINKI 15 (Agerpres). — La 15 

februarie Consiliul electorilor a pro
cedat la alegerea președintelui Fin
landei pe următorii 6 ani. în primul 
tur de scrutin U.K. Kekkonen a fost 
ales președinte al Finlandei cu 199 
de voturi din cele 300.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS : Luînd cuvîntul la ședința 
din 14 februarie a Comitetului Po
litic, reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a subliniat că în timp ce de
legatul S.U.A. declară în Comitetul 
Politic că S.U.A. nu ar pregăti o 
nouă agresiune împotriva Cubei, 
guvernul S.U.A. concentrează în a- 
propiere de Cuba puternice forțe 
militare.

V. A. Zorin s-a referit apoi la 
„teza“, elaborată de S.U.A. și de 
țările latino-americane dependente 
de ele, despre așa-zisa „incompati
bilitate“ a orînduirii existente în 
Cuba cu sistemul interamerican.

V. A. Zorin a amintit că prin „in
terpretarea“ pe care o dau preve
derilor statutului O.S.A., reprezen
tanții S.U.A., Republicii Dominica
ne, Columbiei încalcă principiile 
fundamentale ale Cartei O.N.U.

Fondul problemei care stă în fața

Cuvîntarea lui V. A. Zorin

OeO

Ce au discutat De Gaulle și Adenauer 
la Baden-Baden

BONN 15 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Baden-Baden o întrevedere 
neașteptată între președintele De 
Gaulle și cancelarul Adenauer. Deși 
ca de obicei oficialitățile au fost ex
trem de laconice în ceea ce privește 
conținutul tratativelor, corespon
denții de presă sînt de părere că în 
cursul acestei întrevederi au fost 
discutate relațiile dintre Est și Vest 
și îndeosebi problema Berlinului oc
cidental și a apropiatelor tratative 
de la Geneva cu privire la dezar
mare. Corespondentul agenției Reu
ter scrie că atît Adenauer cit și pre
ședintele De Gaulle sînt la fel de 
sceptici „în ceea ce privește necesi
tatea tratativelor dintre Est și Vest“ 
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase.

Aceeași agenție relatează că Franța 
preconizează i 
zații militare

N.A.T.O. a țărilor făcînd parte din 
Piața comună. După cum scrie zia
rul „COMBAT”, guvernul francez 
intenționează să creeze o forță ato
mică de șoc vest-europeană aflată 
sub control francez. în acest scop, 
De Gaulle vrea să înarmeze Germa
nia occidentală cu armament atomic 
tactic. „Nu mai este necesar de sub
liniat, scrie ziarul, pericolul unui a- 
semenea plan care spulberă speran
țele de pace în inima Europei”.

O altă temă a convorbirilor dintre 
De Gaulle și Adenauer a fost, după 
părerea comentatorilor de la Bonn, 
problema „creării unei uniuni poli
tice a Europei bccidentale”, cu alte 
cuvinte a unei grupări închise de 
state cu un pronunțat caracter mili
tarist. Atît Franța cît și Germania 
occidentală urmăresc să-și asigure o 
situație dominantă în cadrul acestei 
uniuni.

a arătat V. A. Zorin — 
aceea că o mare putere 
refuză să respecte prin

cipiile fundamentale ale Cartei 
O.N.U. în relațiile sale cu o țară 
mică — Cuba și împinge și țările 
latino-americane dependente de ea 
să încalce aceste principii.

Sprijinind proiectul de rezoluție 
al Romîniei și Cehoslovaciei care 
cere încetarea amestecului S.U.A. 
în treburile Cubei și reglementarea 
pașnică, V. A. Zorin a spus : înde
plinirea acestui proiect va însemna 
că O.N.U. este gata să apere cu ho- 
tărîre principiile fundamentale pe 
care se bazează întreaga ei activi
tate, că O.N.U. nu intenționează să 
lase o țară mică la discreția unei 
mari puteri care pregătește împo
triva ei o nouă agresiune.

Nesocotind faptele citate de către 
delegați, delegatul S.U.A., Steven
son, care a luat apoi cuvîntul, a 
declarat că „nu există nici un fel 
de dovezi“ că S.U.A. pun la cale o 
nouă agresiune împotriva Cubei. 
Stevenson a recunoscut însă că con
trarevoluționarii cubani sînt primiți 
în cadrul forțelor armate ale S.U.A,

în ședința din 14 februarie a Co
mitetului Politic au luat cuvîntul, 
de asemenea, delegații Marocului 
și Nepalului care s-au pronunțat 
ferm pentru respectarea Cartei

O.N.U. — 
constă în
— S.U.A.,

O.N.U., a principiului neamestecu
lui, a reglementării pașnice.

Carta O.N.U., a spus în ședința 
de miercuri delegatul Indiei, Jha, 
definește clar normele comportării 
statelor, interzice orice amestec în 
treburile interne ale statelor. Cuba, 
ca și orice altă țară, are dreptul 
de netăgăduit de a-și alege forma 
sa proprie de conducere. Ca și ori
ce alt stat suveran, Cuba are drep
tul deplin ca nimeni să nu se ames
tece în treburile ei interne. De a- 
ceea protestul Cubei, dezbătut de 
comitet, este întru totul îndreptățit

Delegatul Indiei a subliniat din 
nou necesitatea coexistenței pașni
ce a statelor cu sisteme sociale și 
politice diferite.

Delegatul Ceylonului, Malalaseke- 
ra, a atras, de asemenea, atenția în 
cuvîntarea sa asupra dreptului po
porului cuban de a-și hotărî singur 
soarta și asupra caracterului into
lerabil al oricărei imixtiuni în tre
burile interne ale Cubei.

De ce a demisionat 
Camilion

crearea unei organi- 
: separate în cadrul

nt FĂCl/f?

Miercuri dupa-amia- 
R.P. Romine din Bu-

BUDAPESTA, 
ză la ambasada 
dapesta a fost organizat un recital de 
canto la care și-au dat concursul Ze- 
naida Pally, artistă emerită a R.P.R. 
și David Ohanesian, Laureat al Pre
miului de stat, în turneu în capitala 
R.P. Ungare. Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați Ia Bu
dapesta, precum și Frigyes Puja, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Exter
ne al R.P.U., și Gyorgy Zagor, direc
tor în M.A.E.

Presa dolarului în derută.
(desen de B. Efimov din „Izvestia")

violență în regiunea Mediteranei, pu- 
nînd în primejdie numeroase vase. Se 
semnalează căderi abundente de ză
padă în Belgia și Franța. în Austria 
și centrul Europei, vîntul puternic a 
provocat mari daune. In California 
(S.U.A.) inundațiile mari au provocat 
victime și întreruperea circulației pe 
unele linii ferate. Multe mii de per
soane au fost evacuate.

LONDRA. Guvernul rasist al Fede
rației Rhodesiei și Nyassalandului a- 
cliiziționează din Anglia elicoptere și 
avioane cu reacție de tip „Hunter", 
pentru a se pregăti în vederea unei 
eventuale „lupte decisive" cu forțele 
mișcării de eliberare națională a afri
canilor.

TEL AVIV. La 13 februarie presa 
izraeliană a anunțat sporirea prețuri
lor la aparate eleotrice ou 20 la sută, 
la orez — cu 20 la sută, la articole 
sanitare — 15 la sută, Ia unele medi
camente — pînă la 70 la sută, Ia trans
porturile cu autobuzul și taxiul în me
die cu 20 Ia sută, la mobilă — cu 15 
Ia sută, la ziare străine — pînă la 30 
la sută etc. Ziarele anunță că prețu
rile vor continua să orească.

SALISBURY. In apropierea orașului 
Salisbury (Rhodesia de sud), au avut 
loc două mari demonstrații împotriva 
discriminării rasiale la care au luat 
parte peste 1.000 de copii africani. Po
liția a împrăștiat pe demonstranți fă
cînd uz de bombe cu gaze lacrimoge
ne. Autoritățile polițienești au inter
zis orice demonstrații ale populației 
africane.

LEOPOLDVILLE. Agenția Asso
ciated Press transmite că la 14 februa
rie a fost asasinat la Leopoldville 
adjunctul atașatului militar al State
lor Unite în Congo, locotenent-colone- 
lul Hulen Dorris Stogner.

PARIS. Agenția France Presse re
latează că valul de frig și viscol abă
tut asupra Europei s-a manifestat cu

-—O • O-----------PLANIFICARE“, DAU 1N FOLOSUL CUI?

ATENA. La 14 februarie fracțiunea 
parlamentară a Uniunii Democrate 
de stînga (E.D.A.) a depus în parla
ment un proiect de lege cu privire la 
eliberarea imediată a deputatului Ma- 
nolis Glezos.

MEXICO CITY. Studenții din Sal
vador protestează împotriva represiu
nilor puse la cale de guvernul țării 
lor împotriva muncitorilor, profesori
lor și studenților. In manifestul „Aso- 
olației studențești a Facultății de eco
nomie" a Universității din Salvador 
sînț demascate acțiunile ilegale ale 
lui Ydigoras Fuentes, președintele 
Guatemalei.

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția americană U.P.I., la 
14 februarie ministrul adjunct al Aface
rilor Externe al Argentinei, Oscar Ce- 
milion, și-a prezentat demisia.

Potrivit agenției U.P.I., demisia lui 
Oscar Camilion este considerată ca re
zultat al presiunilor făcute de conducă
tori militari. Agenția anunță că se aș
teaptă prezentarea demisiilor lui Carca- 
no, precum și ale altor personalități care 
au făcut parte din delegația Argentinei 
la recenta conferință a O.S.A.

Mari manifestații în Argentina
BUENOS AIRES 15 (Agerpres).

— în ciuda interdicțiilor și repre
siunilor polițienești, la chemarea 
organizației „Mișcarea pentru uni
tate și coordonare sindicală“, în 
cartierele centrale ale capitalei Ar
gentinei au avut loc mitinguri în 
sprijinul Cubei.

La Facultatea de științe exacte a 
Universității din Buenos Aires a 
avut loc un mare miting. Vor
bitorii au condamnat cu indig
nare hotărârea guvernului de a rupe 
relațiile cu Cuba. După miting, un 
grup de 300 de studenți au ocupat 
timp de 48 de ore clădirea facultă
ții „în semn de protest împotriva 
ruperii de către Argentina a rela
țiilor diplomatice cu Cuba“.

La un alt mare miting, demons
tranții, purtînd pancarte pe care 
scria „Cuba da, yankeii nu s-au 
adunat în fața clădirii parlamentu
lui argentinian protestînd împotri
va ruperii relațiilor diplomatice 
dintre Argentina și Cuba. în mani
festele difuzate se spunea că „po
porul argentinian nu va rupe nicio
dată relațiile cu Cuba“. Autorități
le au trimis însemnate contingen
te de polițiști în fața ambasadei a- 
mericane pentru a o feri de atacu
rile demonstranților. Un grup de 
demonstranți a fost atacat de poli
ție cu grenade cu gaze lacrimogene.

o»o

Unul din cuvintele foarte des fo
losite în ultimul timp la Londra 
este planificarea. A luat chiar 
ființă un „Consiliu național de dez
voltare economică“ în rîndurile că
ruia urmează să fie reprezentați 
marii patroni și boșii sindicali. A- 
cest consiliu va planifica, chipurile, 
economia națională. Experții d-lui 
Lloyd, ministrul de finanțe, au „ela
borat“ date privind creșterea pro
ducției pentru următorii cîțiva ani. 
Aceste preocupări înalte ale „Consi
liului național de dezvoltare eco
nomică" nu pot ascunde însă ce se 
urmărește în realitate. Cerînd con
ducătorilor sindicali să se alăture 
patronilor în cadrul acestui „con
siliu", dl. Lloyd vrea de fapt ca ei 
să-și dea asentimentul la înfrînarea 
revendicărilor muncitorilor privind 
majorarea salariilor.

In folosul cui urmează să fie „pla
nificată“ economia britanică nu este 
de loc greu de ghicit. Guvernul 
conservator a dat pînă acum destule 
indicii în această privință. Politica 
sa a dus la mărirea decalajului din
tre veniturile celor bogați și cele ale 
milioanelor de englezi simpli. Au 
fost promulgate legi permițînd 
proprietarilor să majoreze chi
riile astfel încît acestea au deve
nit o povară insuportabilă pentru 
milioane de familii. Guvernul a rea
lizat „economii" pe socoteala servi
ciilor publice. S-a neglijat aproape 
cu totul construcția de spitale. în 
momentul de față se elaborează 
planuri privind creșterea prețului 
laptelui, precum și scumpirea mese
lor la cantinele școlare.

Cît despre afacerile monopolurilor 
ele prosperă continuu. Este foarte 
izbitor fenomenul concentrării unor 
capitaluri tot mai mari în mîinile 
unui pumn restrîns de monopoliști.

Astfel de curînd pe arena finan
ciară s-a relevat din nou magnatul 
presei Thomson. După cum s-a aflat, 
el a pus mîna pe trustul de ziare 
„Walter King Limited“ și a trans
format acest trust într-o filială a 
concernului său — „Thomson Or
ganization Limited“ — obținînd în 
acest mod controlul asupra unei 
serii de reviste și publicații. Recent 
s-a anunțat fuzionarea a două mari 
firme producătoare de bere : „Uni
ted Breweryes" și „Charringtons“.

Un fenomen semnificativ are loc 
într-o altă ramură a industriei. De

peste o lună durează lupta 
tre doi giganți ai industriei 
mice — „Imperial Chemical 
dustries“ (I.C.I.) și „Courtaulds Li
mited“. Fiecare dintre aceste trus
turi urmărește să-l înghită pe ce
lălalt. De mult timp „Courtaulds“ 
își reconstruiește și își modernizează 
fabricile și uzinele pentru a putea 
concura cu mai mult succes cu 
„I.C.I.“. Datorită acestui fapt o se
rie de întreprinderi mai puțin ren
tabile pentru trustul „Courtaulds“ 
au fost închise, iar muncitorii lor au 
fost aruncați în stradă. La rîndul 
său, „Imperial Chemical Indus
tries", căutînd să-și supună rivalul 
dictatului său, și-a mărit oferta pen-

din- 
chi-
In-

SCRISOARE DIN LONDRA

tru acțiunile „Courtaulds" de la 180 
la 200 milioane de lire sterline (s-a 
observat cu drept cuvînt că aceste 
20 de milioane de lire suplimentare 
care vor umfla sporurile de capital— 
scutite de impozite — ale deținători
lor de acțiuni, ar fi mai mult decît 
suficiente pentru a satisface revendi
cările de salarii ale minerilor și 
feroviarilor). Patronii lui „Cour
taulds" au găsit însă oferta insufi
cientă și... lupta continuă.

După cum s-a anunțat, guvernul 
Macmillan refuză să intervină în 
această luptă, deși ea afectează in
teresele marelui public. Este evi
dent că trustul cîștigător va putea 
impune prețuri și mai urcate la nu
meroasele articole din mase plas
tice. Există desigur o legătură în
tre 
tul că numeroși lideri conservatori 
au
Dl. Butler, locțiitorul primului mi
nistru, este unul din cei mai mari 
acționari ai firmei Courtaulds, de 
cînd s-a căsătorit cu fiica fondato
rului firmei. Alți conservatori de 
vază ocupă funcții în cadrul condu
cerii firmei I.C.I.

In timp ce guvernul face astfel 
tot ce poate pentru creșterea uria
șelor beneficii ale marilor monopo
luri, el se arată gata să „planifi
ce“ scăderea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. De curînd au fost 
publicate datele oficiale cu privire 
la un studiu făcut asupra bugetului 
de familie în cursul anului 1960.

atitudinea guvernului și fap-

interese în cele două companii.

Studiul arată că în 1960 chiria, com
bustibilul, lumina, hrana și îmbră
cămintea au costat mai mult decît 
în 1959 și că consumatorii au cheltuit 
mai puțin pentru cumpărarea de 
mobilă și alte bunuri similare decît 
în anul precedent. Acest studiu arată 
de fapt că salariile primite de majo
ritatea muncitorilor din Anglia nu 
sînt suficiente pentru a asigura ceea 
ce se consideră ca fiind minimum 
vital.

Deosebit de rea este situația bătrî- 
nilor care trăiesc din pensii. 
Iată un extras din raportul me
dicului șef din Twickenham, în 
apropierea Londrei. Acesta scrie : 
„La clinica mea de medicină pre
ventivă pentru 
află în diverse 
tare, unii fiind

Aceasta este
Lloyd cere conducătorilor sindicali 
să „colaboreze" cu „Consiliul națio
nal economic de dezvoltare". Condu
cătorii din aripa dreaptă a sindicate
lor intenționează să accepte invita
ția guvernului, dar există în Consi
liul general al sindicatelor o puter
nică opoziție față de această idee.

Numeroși sindicaliști consideră că, 
în loc să-și pună problema ade
rării la așa-numitul „Consiliu na
țional de dezvoltare economică“, li-^ 
derii mișcării sindicale ar trebui să 
militeze pentru singura politică ce 
ar îmbunătăți situația oamenilor 
muncii și anume pentru reducerea 
poverii copleșitoare a cheltuielilor 
militare — luptînd în mod serios 
pentru coexistență pașnică între 
toate statele. De asemenea ei ar tre
bui să se opună „pieței comune" 
pentru că aceasta a fost concepută 
ca o măsură menită să scindeze Eu
ropa și să întărească alianța răz
boinică N.A.T.O.

Aceste probleme vor rămîne la 
ordinea zilei în lunile următoare. 
Uriașa grevă a muncitorilor meta- 
lurgiști din 5 februarie, grevele de 
la metroul londonez, din serviciul 
poștal, de la centrul de cercetări ato
mice din Aldermaston și din mai 
multe întreprinderi industriale care 
au precedat-o, perspectiva grevei 
muncitorilor feroviari în sprijinul 
revendicărilor lor de sporire a sa
lariilor arată că în Anglia lupta de 
clasă se ascute.

bătrîni, pacienții se 
stadii de subalimen- 
în stare gravă".
situația în care dl.

GORDON SCHAFFER

Noi fărădelegi ale fasciștilor din O. A. S
PARIS 15 (Agerpres). — Fasciștii 

din O.A.S. își continuă acțiunile te
roriste atît în Franța cît și în Al
geria. După cum relatează agenția 
France Presse numai în decurs de 
un sfert de oră, la Paris au avut 
loc 7 atentate. Explozia unei mari 
bombe a distrus complet locuința 
cunoscutului publicist și scriitor pro
gresist francez André Wurmser. Din 
fericire nici unul din membrii fa
miliei lui A. Wurmser nu a avut de 
suferit. Totuși, din cauza acestei ex
plozii, a fost grav contuzionată o 
fetiță a cărei familie locuiește de
asupra apartamentului lui André 
Wurmser. O altă bombă a explodat la 
domiciliul lui Albert Detraz, secretar 
al Confederației franceze a muncito
rilor creștini. Trei bombe vizau pe 
Jacques Fauvet, redactor șef al zia
rului „Le Monde“, Jean Plancher, 
comentatorul militar al aceluiași 
ziar, și Philiphe Hermann, redactor.

După cum arată France Presse, 
la Alger au explodat 11 bombe care

moartea a trei per- 
nouă au fost rănite.

s-au soldat cu 
soane, iar alte

Fasciștii O.A.S. au pătruns în 
localul societății franceze de radio- 
electricitate din orașul Alger și au 
furat 15 aparate radio emisie și re
cepție. La Oran, bandiții din O.A.S. 
au pătruns în depozitul unei ca
zărmi și au furat 205 arme automa
te și o importantă cantitate de mu
niții.

în principalele orașe ale Algeriei, 
relatează agenția France Presse, au 
avut loc în cursul zilei de miercuri 
108 atentate soldate cu 33 morți și 
86 răniți.

Populația algeriană indignată de 
aceste acțiuni criminale ale ultraco- 
lonialiștilor a organizat imediat ma
nifestații de protest împotriva O.A.S. 
împotriva manifestanților polițiștii 
au folosit grenade ofensive și lacri
mogene. Populația algeriană în semn 
de protest a aruncat cu pietre 
polițiști și jandarmi.

-O» O-----------

Remanierea guvernului congelez
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).— 

Primul ministru al guvernului cen
tral congolez, Cyrille Adoula, a or
ganizat la 14 februarie o conferință 
de presă în care a anunțat unele 
modificări în componența guvernu
lui. Christophe Gbenye, care pînă 
acum a deținut postul de ministru 
de Interne, a fost numit vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri în

Bonnul in sprijinul rasiștilor
15 (Agerpres). — Deși 

Sud-Africană . a fost ex-
BONN 

Uniunea 
clusă din Commonwealth și con
damnată de O.N.U. pentru politica 
rasistă promovată de guvernul ei, 
Bonnul nu se sfiește să sprijine fățiș 
acest guvern. Relațiile dintre guver
nele R.F. Germane și Uniunii Sud- 
Africane devin tot mai strînse.

Potrivit datelor furnizate de agen
ția A.D.N., comerțul exterior între 
aceste două țări a crescut în ultimii 
11 ani de la 212,4 milioane mărci la 
933,4 milioane mărci.

locul lui Antoine Gizenga, demis 
mod ilegal. Amintind atitudinea 
protest adoptată de Gbenye față 
măsurile arbitrare îndreptate împo
triva lui Gizenga agențiile occiden
tale consideră numirea acestuia ca 
o încercare menită să potolească 
criticile aduse de unele cercuri po
litice congoleze în legătură cu vizita 
lui Adoula în S.U.A., pe care au 
considerat-o ca „nefiind în confor
mitate cu politica de nealiniere“ pe 
care a proclamat-o guvernul.

Adoula a anunțat, de asemenea, 
numirea a încă unui vicepreședinte, 
în persoana lui Bolikango, fost can
didat la președinția republicii, con
siderat de agenția Associated Press 
ca unul din liderii aripei de dreapta.

Ministerul-cheie al Afacerilor In
terne a fost încredințat lui Cleophas 
Kamitatu, președinte al provinciei 
Leopoldville.

în cadrul aceleiași conferințe de 
presă, Adoula a subliniat că s-au 
făcut „progrese foarte slabe“ în ce 
privește lichidarea secesiunii katan- 
gheze.

Alături de minerii de la Decazeville
Declarația Confederației Generale a Muncii din Franța 

în declarație se subliniază că în
treaga răspundere revine guvernu
lui „care refuză cu încăpățînare să 
satisfacă cererile legitime ale mi
nerilor, pe care îi sprijină întreaga 
populație". Confederația cheamă „la 
întărirea solidarității cu greviștii și 
familiile lor și cere să li se acorde 
ajutor materia] pentru a le da 
posibilitatea să obțină victoria, 
care va fi în același timp victoria 
tuturor oamenilor muncii“.

PARIS 15 (Agerpres). — TASS : 
Confederația Generală a Muncii 
din Franța a dat publicității o'de
clarație în care cheamă toate or
ganizațiile sale să nu slăbească 
eforturile în acțiunea de întărire a 
unității oamenilor muncii.

Confederația Generală a Muncii 
salută pe greviștii din Decazeville 
și îndeosebi pe cei care au decla
rat greva foamei și o continuă cu 
un curaj fără seamăn luptînd îm
potriva închiderii minelor.

Minerii de la Decazeville au intrat astăzi în a 60-a ci do grava șl 
20 dintre ei, aleși dintre 250 de voluntari, fac greva foamei de aproape 
două săptămîni. în fotografie : Un ziarist ia un interviu unor mineri 
care fac greva foamei.

0*0

Milioane flc țărani italieni cer înfăptuirea 
unei largi reiorine agrare

ROMA 15 (Agerpres). — La 15 
bruarie întreaga Italie a fost 
prinsă din nou de un val de mani
festații țărănești. Participanții au 
cerut lichidarea proprietăților mo
șierești și ' înfăptuirea unei largi 
reforme agrare. Ziua luptei pentru 
pămînt a fost organizată la 
chemarea Federației italiene a mun
citorilor agricoli și a Federației na
ționale a dijmașilor, care au fost

ie- 
cu-

de asemenea de Uniunea 
a țăranilor. Mitinguri și

sprijinite 
națională 
demonstrații de masă ale țăranilor 
au avut loc în Sicilia, Lazio, Abruz- 
zi-e-Molise, Toscana, Umbria, Emi
lia-Romagna, Veneto și Liguria.

La grevele, mitingurile și demon
strațiile oamenilor muncii din agri
cultură au participat în total cîteva 
milioane de persoane.
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